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CONTRATO

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120.21/17

 

 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE RENOVAÇÃO DE
LICENCIAMENTO DE SOFTWARES QUE ENTRE SI FAZEM A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB E SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA
LTDA.

 

 

 

 

Processo Administrativo nº 000716/2017

Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 090/2017

 

 

 

           

                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.º 90.976.853/0001-56, a seguir
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. David Borille, e por
sua Diretora de Administração e Finanças, Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, e a SUPERINTEROP
SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA. , doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua
General João Manoel, nº 50/501. Bairro Centro. Porto Alegre/ RS – CEP: 90.010-030, inscrita no CNPJ sob
o nº 05.620.370/0001-45, aqui representada por seu sócio Sr. Paulo Renato da Silva Almeida, o qual se
regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

Constitui objeto deste Contrato a prestação, pela CONTRATADA, de serviço de renovação de
licenciamento de softwares utilizados na Infraestrutura de TI da CONTRATANTE, conforme a especificação
técnica e os quantitativos constantes do Anexo 01 do Edital do Pregão Eletrônico nº 090/2017.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
 

O prazo de contratação dos serviços é de 12 meses, a contar da emissão da Ordem de Início de Serviços
(OIS), renováveis nos limites legais, observado o Cronograma disposto no subitem 5.2 do Anexo 01 do
Edital.

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA , pela execução do objeto licitado, o valor global de R$
138.600,67 (cento e trinta e oito mil, seissentos reais e sessenta e sete centavos), adstritos à efetiva
prestação dos serviços nas condições dos lotes abaixo e  em consonância com a cláusula quarta deste
Instrumento Contratual:

Lote 1: R$ 24.684,00

Lote 2: R$ 25.772,00

Lote 3: R$ 15.272,94

Lote 4: R$ 36.690,73

Lote 5: R$ 24.576,00

Lote 6: R$ 11.605,00

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
 

Os pagamentos realizados pela CONTRATANTE à CONTRATATADA obedecerão o disposto no item 13
do Edital.

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária
União/TRENSURB S/A do ano de 2017, sob a seguinte classificação:

 

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.�
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NOTA DE EMPENHO: 2017NE003561

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

Constituem obrigações da CONTRATADA:

 

I. Prestar os serviços na forma ajustada;

II. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;

III. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do presente contrato;

IV. Responder por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos serviços, à imagem da TRENSURB e a
terceiros, provocados pela ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados;

V. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela TRENSURB quanto à execução dos
serviços contratados;

VI. Prover veículo para locomoção e transporte dos seus empregados sempre que necessário para o correto
atendimento às demandas da TRENSURB sem incidência de qualquer ônus adicional para a
CONTRATANTE;

VII. Indicar 01 (um) profissional de seu quadro funcional, para a realização da função de Supervisor
Responsável (Preposto Contratual) pela atuação geral em todos os serviços, para fazer ligação com a
TRENSURB e responder pela correta execução dos serviços.

 

Parágrafo Único - Ao Supervisor Responsável caberá:

I. Encaminhar situações contratuais com a CONTRATANTE;

II. Avaliar de forma global a qualidade dos serviços prestados;

III. Agir para garantir a satisfação da CONTRATANTE como cliente da CONTRATADA.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

 

I. Efetuar o pagamento ajustado;

II. Dar à CONTRATADA, as condições necessárias a regular execução do contrato;

III. Oferecer infraestrutura adequada para execução dos serviços, tais como acesso remoto ao seu ambiente,
login de rede, documentação, acesso aos sistemas, cotas de impressão;

IV. Indicar 01 (um) profissional de seu quadro funcional para ser o gestor contratual.

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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As especificações técnicas e características da prestação de serviço de informática estão relacionadas no
Anexo 01 do Edital do Pregão eletrônico nº 090/2017 e Processo Administrativo nº 000716/2017, que
precedeu o presente contrato administrativo.

 

 

CLÁUSULA NONA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO
 

A solicitação das licenças se dará via Ordem de Início de Serviço (OIS), emitida pela Trensurb.

Paragrafo Primeiro -  A CONTRATADA deverá, em até 10 dias úteis do recebimento da OIS:

1. Indicar formalmente a forma de verificar a validade das chaves, assim como os quantitativos;

2. Encaminhar as chaves de licença válidas para utilização ou comprovante de manutenção do
licenciamento existente;

3. Encaminhar credenciais para acesso aos sistemas de validação de licenciamento de cada produto – se
houver;

Parágrafo Segundo - Confirmadas as validades das licenças, a GEINF irá emitir Termo de Recebimento
Definitivo em até 10 dias úteis do recebimento das informações indicadas no parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA será responsável por qualquer problema relacionado à validação
das chaves de licença, devendo corrigi-los no prazo máximo de 2 dias úteis – a serem descontados do prazo
estipulado no parágrafo segundo.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
 

O Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela TRENSURB, 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 78, da Lei n.º 8.666/93, com as consequências indicadas
no artigo 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas no presente contrato.

Parágrafo Primeiro: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 

Em caso de inadimplemento total ou parcial do objeto ou de qualquer das obrigações previstas no Edital ou
Contrato a CONTRATADA estará sujeita as Sanções dispostas no item 11 do Edital.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
 

A lavratura do presente contrato decorre de contratação administrativa, realizada com base na Lei nº 8.666/93
e na Lei nº 10.520/02.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RENOVAÇÃO E DO REAJUSTE
 

Poderá haver renovação das licenças até os limite legal de até 48 meses conforme Art. 57, IV da Lei
8.666/93.

Parágrafo Primeiro - O contrato poderá, mediante prévia solicitação da contratada, sofrer reajustamento de
preço pelo IPCA.

Parágrafo Segundo - O reajustamento de preços admitido somente poderá ocorrer quando decorrido o
interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
 

Este Contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02,
vinculando-se, ainda, ao teor e documentos do Processo Administrativo nº 000716/2017 e a proposta da
CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar deste
instrumento.

 

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

1. O Edital de Pregão Eletrônico 090/2017;

2. Contrato;

3. A Proposta da CONTRATADA;
4. Demais documentos relativos ao objeto contratual constantes do Processo Administrativo nº

000716/2017.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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.

 

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 abaixo:

Documento assinado eletronicamente por PAULO RENATO DA SILVA ALMEIDA, Usuário
Externo em 08/08/2017, às 10:29, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 08/08/2017, às 14:36,
conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e
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NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Maria Cecilia da Silva Brum, Diretor de
Administração e Finanças Substituto em 08/08/2017, às 15:43, 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 09/08/2017, às
11:35, 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 0084927
e o código CRC 24528FB5.

000716/2017 0084927v4

Contrato 120.21/17 (0084927)         SEI 000716/2017 / pg. 6



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

PROCESSO: 000716/2017

TERMO ADITIVO

 
TERMO ADITIVO nº 120.21/17-1

 

 

 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A –
TRENSURB E SUPERINTEROP SUPORTE EM INFORMÁTICA
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 SUPERINTEROP
SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA., ambas já qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor
forma em direito admitido, em conformidade com as justificativas constantes no Processo Administrativo SEI
nº 000716/2017, ADITAR o contrato originário, forte no artigo 57, IV, da Lei nº 8.666/93, para renovar a
avença e prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 29 de agosto de 2018.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 138.600,67  (cento e trinta e
oito mil, seiscentos reais e sessenta e sete 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: 339040 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

-    Nota de Empenho: 2018NE002535

 

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.
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Documento assinado eletronicamente por PAULO RENATO DA SILVA ALMEIDA, Usuário
Externo em 26/06/2018, às 09:01, 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 26/06/2018, às 09:59, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB -
NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 26/06/2018, às 16:23,
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 27/06/2018, às
09:27, 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 0142505
e o código CRC 46913A66.

000716/2017 0142505v2
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