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CONTRATO

CONTRATO N. 120.12/16

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE
OPERACIONAL E APOIO TÉCNICO NO SISTEMA DA TOTVS – RM, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO N. 116/2016 E ANEXOS, QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E TRS – GESTÃO E TECNOLOGIA S/A.

 

 

 

 

Processo Administrativo n. 0715/2016.

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico n. 116/2016.

 

 

 

 

 

Celebram o presente contrato, de um lado 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 n. 1985, nesta capital, CNPJ 90.976.853/0001-56, a seguir
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Humberto
Kasper, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. Francisco Jorge Vicente, e de outro
lado TRS – GESTÃO E TECNOLOGIA S/A, doravante denominada CONTRATADA, com sede
na Rua Silva Jardim n. 350, nesta capital, CNPJ 12.358.343/0001-01, aqui representada por seu
Diretor-Presidente, Sr. Luiz Ignácio de Azevedo, o qual se regerá pelas cláusulas e condições que
seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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Constitui objeto deste contrato a execução pela CONTRATADA de serviços de suporte
operacional e apoio técnico no sistema da TOTVS-RM, conforme especificações e quantidades
constantes do Edital n. 116/2016 e seus anexos.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

 

Fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição, o Processo
Administrativo n. 0715/2016 e todos os demais documentos referentes ao objeto contratual.

 

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

 

a) edital do Pregão Eletrônico n. 116/2016;

b) contrato;

c) proposta da CONTRATADA;

d) demais documentos relativos ao objeto contratual constantes do Processo Administrativo n.
0715/2016.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em conformidade com a planilha orçamentária e na
forma da Cláusula Quinta deste instrumento:

 

a) o valor global de R$ 322.541,28 pelo item 1.1.1 do objeto (atividades de suporte e apoio
técnico para manutenções preventivas e corretivas, suporte para solução de problemas, incluindo
atividades de atualizações das versões do sistema da TOTVS-RM e atendimento à legislação
vigente, no período de 12 meses);

 

b) o valor global de R$ 417.060,00 pelo item 1.1.2 do objeto (serviço técnico de Administrador de
Sistema TOTVS-RM, atuando na sede da TRENSURB de forma presencial, abrangendo
acompanhamento de atualizações de versão, orientações, esclarecimentos de dúvidas,
treinamentos, entrega de relatórios e cubos, consultoria, parametrizações no sistema, resolução
de problemas e acompanhamento e continuidade dos módulos já implantados do sistema TOTVS-
RM, no período de 12 meses);

 

c) o valor de até R$ 149.470,00 pelo item 1.1.3 do objeto (serviços de customização e de
desenvolvimento de novas funcionalidades, sob demanda, no sistema TOTVS-RM, no período de
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12 meses).

 

Parágrafo Único - Estão inclusos no preço: mão-de-obra, materiais, refeições, equipamentos,
ferramentas, encargos fiscais e sociais, lucro e todas e quaisquer despesas necessárias para a
boa e fiel execução dos serviços do objeto contratual.

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO

 

A CONTRATADA deverá executar os serviços pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data
de assinatura da Ordem de Início dos Serviços. Qualquer prorrogação de prazo dependerá de
prévia anuência da CONTRATANTE e será formalizada mediante termo aditivo próprio, nos
termos da lei.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

 

A CONTRATANTE realizará o pagamento da fatura na forma de crédito em conta corrente da
CONTRATADA até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da fatura no Protocolo, o que estará
adstrito à medição aprovada pela área gestora do contrato, observadas as disposições do art. 40,
XIV, alínea “a”, da Lei n. 8.666/93, consolidada. Os pagamentos estão condicionados à liberação
da Ordem de Início de Serviço - OIS, sendo a emissão condicionada à liberação de recursos
orçamentários devidamente acompanhada da NE correspondente à etapa ou serviço realizado no
mês.

 

Parágrafo Primeiro - Estando a documentação completa para encaminhamento, a
CONTRATADA apresentará a fatura no Protocolo da CONTRATANTE, que a encaminhará ao
Setor de Pagamentos e Receitas – SEPAR para as providências cabíveis.

 

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a fatura, Certidão
Negativa da Seguridade Social e Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
atualizadas, bem como Certidões Negativa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e
também a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

 

Parágrafo Terceiro - A Nota fiscal deverá conter o mesmo número do CNPJ do contrato, sob
pena do pagamento não ser efetivado até que a situação se regularize.

 

Parágrafo Quarto - Na emissão da nota fiscal a empresa deverá destacar as retenções
tributárias federais, previdenciárias, estaduais e municipais a serem efetuadas pela TRENSURB.

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
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Em caso de inadimplemento total ou parcial, bem como no caso de atraso no cumprimento das
obrigações contratuais, a CONTRATADA estará sujeita, além das demais cominações legais, às
sanções pecuniárias previstas no edital e anexos.

 

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

 

Parágrafo Segundo - Em caso de inadimplemento contratual, de acordo com as disposições
previstas pela Lei n. 8.666/93, estará a CONTRATADA sujeita às cominações legais:

 

a) A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, nos termos do art. 77 e
seguintes, da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 do mesmo diploma
legal.

 

b) As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA 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 aos termos do art. 77 e
seguintes, da Lei n. 8.666/93.

 

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

 

a) Se a CONTRATADA falir, entrar em recuperação judicial ou extrajudicial, 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 o presente pacto contratual, a qualquer
tempo, de comum acordo, mediante termo específico.
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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 administrativa
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 OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL

 

A CONTRATADA prestará garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nos termos do
Edital e da Lei n. 8.666/93.

 

Parágrafo Primeiro - A não apresentação da garantia implicará na glosa do pagamento até a
regularização da mesma.

 

Parágrafo Segundo - O prazo de validade da garantia deverá abranger também três meses
após a data de vencimento do contrato.

 

Parágrafo Terceiro - A liberação da garantia contratual será efetuada mediante solicitação formal
de parte da CONTRATADA dirigida ao Setor de Contratos da CONTRATANTE, após a emissão
do termo de recebimento definitivo emitido pelo gestor contratual.

 

Parágrafo Quarto - Na modalidade de caução o depósito deverá ser feito junto à Caixa
Econômica Federal, nos termos da legislação e conforme orientações do Setor de Administração
de Contratos – SEACO.

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES CORRELATAS

 

A CONTRATADA deverá realizar o objeto contratual com força de trabalho própria, assumindo a
responsabilidade de qualquer ordem, e devendo, em qualquer caso, requerer a exclusão da
CONTRATANTE em ações ajuizadas por terceiros.

 

Parágrafo Primeiro - Durante a contratualidade a CONTRATADA deverá atentar para as
disposições contidas nos arts. 70 e 71 da Lei n. 8.666/93.

 

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá realizar fiscalização no que
concerne ao cumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, e efetuará notificação,
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caso seja constatada qualquer irregularidade.

 

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

 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a contratualidade as
obrigações por ela assumidas, em consonância às condições de habilitação e qualificação
exigidas por ocasião da licitação.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

Os recursos financeiros destinados à cobertura das despesas do presente contrato são oriundos
do Orçamento da União/TRENSURB para o exercício de 2016, sob a seguinte classificação:

 

PROGRAMA 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA BASE LEGAL

 

A presente contratação é regida pela Lei n. 10.520/02 e pela Lei n. 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO 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
contratação.

 

E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento contratual.

 

Porto Alegre, ____ de outubro de 2016.
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Pela CONTRATANTE:

 

 

_________________________

Diretor-Presidente

 

 

_________________________________

Diretor de Administração e Finanças

 

Pela CONTRATADA:

 

 

_________________________

Diretor-Presidente

 

Testemunhas:

 

Documento assinado eletronicamente por Joao Augusto Agra Morsch, Advogado em
07/10/2016, às 13:27, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Ignacio de Azevedo, Usuário Externo em
07/10/2016, às 15:25, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Jorge Vicente , Diretor de Administração
e Finanças Substituto em 07/10/2016, às 16:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Kasper, Diretor Presidente  em
10/10/2016, às 09:12, 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
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http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0036074
e o código CRC 31964D4A.

000715/2016 0036074v2
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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

TERMO ADITIVO

 

TERMO ADITIVO Nº 120.12/16-1

 

 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E A TRS – GESTÃO E TECNOLOGIA S/A

 

 

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 TRS –
GESTÃO E TECNOLOGIA S/A, 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 000715/2016, ADITAR o contrato originário, para renovar a
avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 19 de outubro de 2017, com
fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

 

O valor do presente aditamento é de R$ 889.071,28 (oitocentos e oitenta e nove mil e
setenta e um reais e vinte e oito centavos), cujas despesas correrão à conta do Orçamento Específico da
União/TRENSURB, para o exercício de 2017, como segue:

 
-    Programa 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: 2017NE000050

 

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 Termo eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Ignacio de Azevedo, Usuário Externo em
13/06/2017, às 11:42, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 13/06/2017, às 12:37,
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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 13/06/2017, às 12:47, 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 20/06/2017, às
17:23, 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 0075339
e o código CRC 0B648EF3.

000715/2016 0075339v2
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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: 000715/2016

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO nº 120.12/16-2

 

 

 
 
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A –
TRENSURB E TRS – GESTÃO E TECNOLOGIA S/A

 

 

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 TRS –
GESTÃO E TECNOLOGIA S/A, 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 000715/2016, ADITAR o contrato originário, com base no artigo
57, II, da Lei nº 8.666/93, para renovar a avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a
contar de 19 de outubro de 2018, bem como para, forte no item 15 do Anexo I do Edital, conceder reajuste
de 3,98%, passando o valor global do contrato para R$ 924.456,32 (novecentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos).

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de  R$ 924.456,32 (novecentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), cujas despesas correrão à conta do
Orçamento Específico da União/TRENSURB, para o exercício de 2018, como segue:

 
-    Programa 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: 2018NE004501

 

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

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi assinado eletronicamente pelos
contraentes, depois de lido e achado em ordem, reconhecendo as partes a validade de suas assinaturas
eletrônicas, nos termos da lei.
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Assinaturas eletrônicas ao final.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Ignacio de Azevedo, Usuário Externo em
09/10/2018, às 23:51, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 10/10/2018, às 08:37,
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 10/10/2018, às 09:42, 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 10/10/2018, às
10:50, 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 0161072
e o código CRC BA110132.

000715/2016 0161072v2

Termo Aditivo 120.12/16-2 (0161072)         SEI 000715/2016 / pg. 12


	Contrato 120.12/16 (0036074)
	Termo Aditivo 120.12/16-1 (0075339)
	Termo Aditivo 120.12/16-2 (0161072)

