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CONTRATO

 

 

 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PROCESSUAL NA ESPECIALIDADE DA
CONTABILIDADE PARA ATUAÇÃO NO PROCESSO  Nº
019/1.14.0017739-9, DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO
HAMBURGO, QUE ENTRE SI FAZEM A EMPRESA DE TRENS
URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB E MACIEL
CONSULTORES S/S LTDA.

 

 

 

 

Processo Administrativo n.º 001784/2016

Dispensa de Licitação Eletrônica nº 161/2016

 

           

                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.º 90.976.853/0001-56, a seguir
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Francisco Jose
Soares Hörbe e por sua Diretora de Administração e Finanças, Sra. Maria Cecília da Silva Brum e MACIEL
CONSULTORES S/S LTDA , doravante denominada CONTRATADA, com sede na Av. Bastian, nº 366,
Bairro Menino Deus, Porto Alegre / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.757.529/0001-08,  aqui representada
por seu Sócio Diretor Roger Maciel de Oliveira, o qual se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

Constitui objeto deste Contrato a realização, pela CONTRATADA, de assistência técnica processual na
especialidade da contabilidade para atuação no processo judicial nº 019/1.14.0017739-9 da 3ª Vara Cível da
Comarca de Novo Hamburgo, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do Edital
de Dispensa de Licitação Eletrônico nº 161/2016, de modo a atender às necessidades da CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
 

A vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de emissão da Ordem de Início de
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Serviços (OIS), podendo ser prorrogados nos termos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Único: A OIS será emitida de acordo com a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE,
mediante “Nota de Empenho”.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 10.691,99 (dez mil, seiscentos e
noventa e um reais e noventa e nove centavos), dividido em 02 (duas) parcelas: 50% (cinquenta por
cento) quando da emissão da OIS e 50% (cinquenta por cento) quando do encerramento da fase
pericial no processo judicial.
 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
 

Os pagamentos serão creditados em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela
indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, até o 30º (trigésimo) dia após o
recebimento, ou da Nota Fiscal Eletrônica e Arquivo Digital, ou da Nota Fiscal de Serviço de acordo com a
legislação vigente no município da empresa prestadora de serviço, no seu Protocolo ou SEMAT (Setor de
Materiais da TRENSURB), o que estará adstrito ao Atestado de Recebimento e/ou Inspeção do Material
emitido pela área requisitante ou Gestor do Contratante.

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
Recebimentos – SEPAR, para as providências cabíveis.

Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE só efetuará o pagamento após a efetiva comprovação da
quitação das obrigações trabalhistas, encargos sociais e fiscais relativos ao mês anterior ao da respectiva
fatura.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a fatura, Certidão Negativa
de Débito – CND e Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS atualizadas, bem como
Certidões Negativas de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT,  Quitação da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Estaduais e
Municipais.

Parágrafo Quarto – A Nota Fiscal deverá conter o mesmo nº do CNPJ do Contrato, sob pena de o
pagamento não ser efetivado até que a situação se regularize.

Parágrafo Quinto - 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 Sexto - 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 e Recebimentos – 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 Sétimo - 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 Oitavo - 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 Nono – O pagamento ficará condicionado à disponibilidade financeira, consoante dotação
orçamentária.
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Parágrafo Décimo – O Gestor do Contrato reserva-se no 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 QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária
União/TRENSURB S/A, 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: 339035 – Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica.   

Nota de Empenho: 2016NE005453

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

Além das obrigações previstas no Edital, em especial aquelas previstas no item 6 do Anexo 01 do Edital, e
outras decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serão obrigações da
CONTRATADA:

 

a) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à TRENSURB ou a terceiros decorrentes de sua culpa
ou dolo;

c) Manter, durante toda a duração dos trabalhos, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, impostos,
emolumentos e multas decorrentes da execução e por todas as demais despesas resultantes da execução dos
serviços;

e) Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, que,
decorrentes da execução do Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, sobrevenham em
prejuízo do Contratante ou de terceiros;

g) Obedecer fielmente o item 06 do Anexo 01 do Edital, realizando todas as atividades ali previstas;

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE deverá:

 

a) efetuar o pagamento ajustado, nos termos desse Contrato;

b) acompanhar, fiscalizar e conferir os serviços executados pela CONTRATADA;

c) observar para que durante toda a vigência do contrato seja mantida a compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, conforme a Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores;

d) notificar a CONTRATADA, por escrito, da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom
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andamento dos serviços, bem como da aplicação de eventuais multas; e

e) fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução do serviço.

 

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
 

A ação ou omissão de fiscalização da TRENSURB não restringe e nem exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelos encargos e serviços de sua atribuição objeto desse contrato.

Parágrafo Primeiro - No exercício da Fiscalização, o gestor designado pela CONTRATANTE poderá
rejeitar serviços que não satisfaçam o objeto contratado, obrigando-se a CONTRATADA a refazer os
serviços, sem ônus para a CONTRATANTE;

Parágrafo Segundo – A partes se obrigam a atender o disposto no item 10.4, do Anexo 01, que, assim
como todo o Edital, é parte integrante do contrato.

 

CLÁUSULA NONA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

As especificações técnicas e características do serviço a ser executado estão relacionadas nos planos de
trabalho, cronograma que assegure o progresso satisfatório dos serviços, conforme preços, anexo ao Edital de
licitação que precedeu o contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOTA FISCAL E INSPEÇÃO
 

Todas as Notas Fiscais deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ do Pedido de Compra ou Contrato, uma
vez que a Nota de Empenho da despesa foi expedida com base no mesmo. Ressalva-se à CONTRATANTE
o direito de devolução da Nota Fiscal quando o CNPJ divergir do contrato, e efetivar o respectivo pagamento
quando da substituição da mesma.

Parágrafo Primeiro: O fornecedor deverá registrar nas notas fiscais, o número do Pedido de Compras ou do
Contrato a que estiver associado, para que não ocorra atraso no pagamento. A ausência desse dado poderá
atrasar o reconhecimento do vínculo de débito e consequentemente retardar o depósito em conta bancária.

Parágrafo Segundo: As notas fiscais deverão ser emitidas observando a retenção de:

1. Tributos Federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS);

2. Contribuições previdenciárias;

3. Tributos Municipais (ISSQN), na forma da legislação dos Municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio,
Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, conforme o caso;

4. No caso de empresas isentas ou dispensadas de retenção e as optantes pelo Simples Nacional deverá
ser observada a legislação específica.

Parágrafo Terceiro: 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.servicos@trensurb.gov.br quando se
referir a operações sujeitas ao ISSQN.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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
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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 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 este contrato a qualquer tempo, de comum acordo,
mediante comunicação expressa com antecedência de 30 (trinta) 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 administrativa prevista no art. 77, do referido
diploma legal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
 

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 seguintes sanções, o que poderá ocorrer cumulativamente:

a) Na rescisão de Contrato, por culpa da Contratada : 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato,
devidamente corrigido;

b) Pelo inadimplemento das demais cláusulas do Contrato: 1% (um por cento) do valor do Contrato corrigido,
cobrado em dobro em caso de reincidência;

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

Parágrafo Segundo - As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades
constatadas.

Parágrafo Terceiro - As penalidades, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dia úteis,
obedecerão a

seguinte gradação:

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no

Cadastro de Fornecedores da TRENSURB.

b) Multa, nos termos das alíneas (a) e (b), supra;

c) Rescisão contratual.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
 

A lavratura do presente contrato decorre de pregão eletrônico, realizada com fundamento no caput do artigo
2º do Decreto 5.450/05, na Lei nº  10520/2002 e na Lei nº 8.666/93.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO
 

Este contrato guarda consonância com as normas contidas nas leis 8666/93 e 10520/2002, bem como no
Decreto 5450/05, vinculando-se ainda ao Edital de Licitação, na modalidade Dispensa Eletrônica nº 161/2016
e seus anexos, à proposta da CONTRATADA e demais documentos que compõem o Processo
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Administrativo nº 001784/2016, que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar
deste instrumento.

 

Parágrafo Único: A prevalência jurídica dos documentos é a seguinte:

 

            a) Edital de Dispensa Eletrônica nº 161/2016 e seus Anexos;

            b) Contrato;

            c) Proposta da CONTRATADA;
            d) Demais documentos relativos ao objeto contratual constantes do Processo Administrativo nº
001784/2016.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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 DÉCIMA SEXTA – 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 de acordo, firmam este contrato, na forma eletrônica, nos termos das normas internas e legais.

Documento assinado eletronicamente por Roger Maciel de Oliveira, Usuário Externo em
18/01/2017, às 16:40, 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 18/01/2017, às 18:13, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 18/01/2017, às 19:41,
conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e
NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Francisco Jose Soares Horbe , Diretor Presidente
em 19/01/2017, às 16:53, 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 0051716
e o código CRC 839C8CAF.
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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: 001784/2016

TERMO ADITIVO

 

TERMO ADITIVO Nº 120.15/16-1

 

 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A –
TRENSURB E MACIEL CONSULTORES S/S LTDA

 

 

 

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 MACIEL CONSULTORES S/S LTDA,
ambos já qualificados anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade
com as justificativas técnicas da área gestora, constantes no Processo Administrativo nº 001784/2016,
ADITAR o instrumento originário, para prorrogar o prazo de vigência do contrato em 12 (doze) meses, a
contar de 07 de maio de 2020, sem reflexos financeiros, forte no artigo 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93.

 

Este é o primeiro 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 de Contrato 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.

 

Assinaturas eletrônicas ao final.

 

Documento assinado eletronicamente por Roger Maciel de Oliveira, Usuário Externo em
23/04/2020, às 16:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Carla Rosane Pesegoginski Garcia, Gerente  em
24/04/2020, às 09:03, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.
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Documento assinado eletronicamente por Geraldo Luis Felippe , Diretor de Administração e
Finanças  em 24/04/2020, às 17:37, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente  em
27/04/2020, às 11:28, 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 0249776
e o código CRC C49A0AA7.
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