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CONTRATO

CONTRATO Nº 120.04/17

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO,
CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS , CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL,
FIRMADO ENTRE A EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO
ALEGRE S/A - TRENSURB E A TECHDEC INFORMÁTICA S/A.�

 

 

 

 

Processo Administrativo nº 002938/2016�

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 246/2016

�

Celebram o presente Contrato a EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A -
TRENSURB, pessoa jurídica de direito privado, sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério das
Cidades, com sede na Avenida Ernesto Neugebauer, nº 1.985, no bairro Humaitá, em Porto Alegre, CEP. nº
90250-140, inscrita no CNPJ sob nº 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 Cecília da Silva Brum, e a empresa TECHDEC INFORMÁTICA S/A, doravante
denominada CONTRATADA, com sede na Av. Iguaçu, nº 463, conj. 501, Bairro Petrópolis, Porto Alegre,
aqui representada por seu sócio Diretor, Sr. Ruben Ariel Schwartz Rein, o qual reger-se-á pelas cláusulas e
condições que seguem:�

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO�
Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços, pela CONTRATADA, de impressão, cópia e
digitalização de documentos, por preço de página impressa com provimento de equipamentos e seus
acessórios, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, consumíveis (inclusive papel A3, A4 e rolo
para plotter) e demais serviços necessários para execução, conforme especificações constantes no Anexo I do
Edital.�

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO�
Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico nº
246/2016, a proposta da CONTRATADA e os demais documentos referentes ao objeto contratual.�

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

a) o edital do Pregão Eletrônico nº 246/2016;�

b) o processo administrativo nº 002938/2016;�

c) a proposta da CONTRATADA;�

d) o Instrumento contratual;�

e) os demais documentos relativos ao objeto contratual.�

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO�
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto contratual, o preço
correspondente ao Quadro de quantidades e preços abaixo, de acordo com o Edital, correspondente ao valor
global de R$ 281.700,00 (duzentos e oitenta e um mil e setecentos reais), a ser adimplido em conformidade
com as planilhas atestadas pela fiscalização e de acordo com a Cláusula Quinta deste instrumento.�

A B C D E F G H I J

Equip. Qtde.

Custo
Unit. Fixo
de
Hardware
CHT
(R$)

Custo
Mensal
Fixo de
Hardware
B x C
(R$)

Custo
da
Cópia
Mono
(R$)

Custo
da
Cópia
Color
(R$)

Consumo
Mensal
Estimado
Mono

Consumo
Mensal
Estimado
Color

Custo
Mensal
Total por
Tipo de
Hw

D +
(E*G) +
(F*H) –
R$

Custo
Anual * 12
(R$)

TIPO 1 8 976,80 7.815,68 0,075 0,757 49.000 0 11.490,68 137.888,16

TIPO 2 1 864,00 864,00 0,075 0,757 5.000 0 1.239,00 14.868,00

TIPO 3 3 1139,44 3.435,00 0,075 0,757 2.000 1.500 4.703,82 56.445,84

TIPO 4 20 112,74 2.254,80 0,075 0,757 23.000 0 3.979,80 47.757,60

TIPO 5 5 133,44 667,20 0,075 0,757 1.000 500 1.120,70 13.448,40

TIPO 6 1 576,00 576,00 0 182,50 0 2 rolos 941,00 11.292,00

TOTAL 38  15.596,00   80.000 2.000 23.475,00 281.700,00

Parágrafo Primeiro - Estão inclusos no preço a mão de obra, 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.�

Parágrafo Segundo - Os itens da planilha orçamentária destinam-se à provisão de recursos financeiros para
serviços não previstos. Portanto, a contratada será remunerada apenas pelos serviços não previstos que for
solicitada a realizar.�

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO�
O prazo da contratação é de 12 (doze) meses, contado da data de emissão da Ordem de Início de Serviços -
OIS, podendo ser renovado, por iguais períodos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, a critério
exclusivo da CONTRATANTE.�

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO�
Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante ordem bancária em conta-corrente
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por ela indicada ou por meio de ordem bancária, crédito em conta-corrente, conta esta vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, em até 30 (trinta) dias após o
recebimento da Nota Fiscal Mod. 1 ou 1A e da Nota Fiscal Eletrônica Arquivo Digital, no seu Protocolo, o
que estará adstrito ao Atestado de Recebimento emitido pela área requisitante ou Gestora da
CONTRATANTE, observado o limite de 30 (trinta) dias imposto pelo art. 40, inciso XIV, alínea a, da Lei nº
8.666/93. A emissão da OIS estará condicionada à liberação de recursos orçamentários, devidamente
acompanhada da NE correspondente a etapa do serviço executado 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 Recebimentos - 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
as Certidões Negativa das Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT.�

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 e municipais a serem efetuadas pela CONTRATANTE.�

Parágrafo Quinto - Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão
realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. �

Parágrafo Sexto - Os serviços serão pagos mediante a apresentação das faturas, que espelharão medições
devidamente atestadas pela fiscalização, desde que acompanhadas de cópia dos comprovantes de
recolhimento do FGTS do mês anterior. A sua aprovação deve atender ao disposto na Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil n° 971/2009 e suas Alterações e Circular nº 046/99 da Coordenação Geral de
Arrecadação - INSS, inciso III, item 3 e letra C.�

Parágrafo Sétimo - A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, por meio da fatura, o nome
do Banco, a agência e a conta-corrente para o respectivo crédito, ressalvando-se à CONTRATANTE o
direito de não efetuar o pagamento via boleto bancário.�

Parágrafo Oitavo - A CONTRATANTE só efetuará o pagamento após a efetiva comprovação da quitação
das obrigações trabalhistas e tributos incidentes, relativos ao mês anterior ao da respectiva fatura.�

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA�
Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e nos seus Anexos, enquanto vigorar
este instrumento:�

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

2. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, comerciais e trabalhistas resultantes da execução dos
serviços, objeto deste Termo de Referência;

3. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste Termo de Referência;

4. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da TRENSURB;

5. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado à TRENSURB, a seus prepostos ou a prestadores de
serviços, provocados por ação ou omissão da empresa a ser contratada, em decorrência de falhas ou
imperfeições na execução dos serviços;

6. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe forem confiados, devendo
efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da notificação expressa da
Administração, podendo a contratante glosar qualquer importância que tenha direito a receber;

7. Garantir absoluto sigilo sobre todos os processos, informações e quaisquer outros dados disponibilizados
pela TRENSURB, em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados;
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8. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das
atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da TRENSURB;

9. Indicar, no mínimo um funcionário para atuar como preposto da empresa para tratar das questões relativas à
execução dos serviços e ao faturamento. O preposto da contratada servirá como único ponto de contato;

10. Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações da TRENSURB;

11. Comunicar ao Gestor do Contrato, designado formalmente pela TRENSURB, qualquer fato extraordinário
ou anormal que ocorra durante a vigência do contrato;

12. Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pela TRENSURB;

13. Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da TRENSURB, o uso obrigatório de
crachá e documento de identificação além de estar plenamente capacitado e apto para realizar minimamente as
seguintes atividades:

13.1. Prestar atendimento local e operacional aos usuários de TI, sempre que solicitado;

13.2. Efetuar a contabilização mensal de cópias e impressões através dos medidores dos equipamentos para
cópias e impressões através de software específico;

14. Efetuar a manutenção preventiva e corretiva no local de instalação das impressoras, garantindo o
atendimento dos prazoa especificados no item 19 e às exigências deste Termo de Referência;

15. Quando o equipamento necessitar ser removido para avaliação em laboratório, este deve ser substituído
por outro de configuração igual ou superior sem ônus para a TRENSURB;

16. Fornecer os equipamentos de acordo com as configurações técnicas determinadas pela TRENSURB neste
Termo de Referência;

17. Entregar e ativar equipamentos novos, sem utilização anterior, embalados adequadamente, de forma que
os proteja contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte;

18. Entregar e ativar os equipamentos contratados nos locais indicados pela TRENSURB, no prazo
estabelecido e removendo após a instalação dos equipamentos qualquer resíduo oriundo dessa atividade;

19. Refazer os serviços que foram executados de maneira incorreta ou insatisfatória, sem ônus para a
TRENSURB;

20. Manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições de
funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes deste Termo de
Referência;

21. O fornecimento de estabilizador de tensão fica a critério da contratada, em virtude da existência de poucos
locais com rede estabilizada. O estabilizador deve ser aprovado pelo INMETRO;

22. Caberá a Contratada fornecer toda a infraestrutura de hardware e software necessária para a
implantação da solução proposta, conforme a seguinte premissa: o tráfego de impressão deverá estar restrito a
rede local da TRENSURB;

23. Fornecer a documentação dos procedimentos de acesso ao servidor e softwares de gestão de
impressoras, gestão de cópias e impressões, com usuários e senhas. Esses procedimentos deverão ser
passados até o Dia D5, de acordo com o quadro de marcos e prazos no item 4;

24. É responsabilidade da contratada a monitoração prévia dos equipamentos realizada todas as sextas-feiras,
substituindo os insumos que poderão faltar no final de semana;

25. Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem, transporte,
distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um estoque suficiente para garantir a disponibilidade
em cada local da TRENSURB, nos níveis exigidos neste Termo de Referência;

26. Treinar e capacitar o(s) técnico(s) disponibilizado(s) pela contratada para manutenção dos equipamentos
locados e softwares usados na prestação do serviço. A TRENSURB, após a emissão da OIS e durante a
vigência do contrato, solicitará a comprovação dos treinamentos através de certificado autenticado que deverá
estar no nome do técnico indicado (o certificado deve estar assinado por ele) encaminhar também a cópia
autenticada da carteira de trabalho para comprovação do vínculo com a contratada. Caso a marca ofertada
exija que o suporte técnico seja atendido por profissional próprio, deverá ser apresentada cópia autenticada
do contrato firmado entre a contratada e a fabricante. O gestor do contrato solicitará a substituição do técnico
que não estiver preparado;
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27. Manter o sistema de gestão de cópias e contabilização em sua versão mais atual e estável, devendo manter
também os softwares compatíveis, ficando responsável pelo suporte técnico dos softwares instalados, de
forma a garantir a disponibilidade dos serviços. As atualizações de versão deverão ser combinadas com a
GEINF;

28. Realizar mensalmente a contagem de impressões e cópias oriunda dos contadores dos equipamentos,
devendo encaminhar a planilha de medição ao gestor do contrato, juntamente com os registros de chamados
de prestação de serviços como: manutenções preventivas e corretivas realizadas, substituições de toner, PCU,
kit de manutenção, além de outros tipos de chamados atendidos. Estas informações deverão ser encaminhadas
até o 4º (quarto) dia útil de cada mês;

29. Prestar os serviços em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos;

30. Mencionar os números do Processo Administrativo e do Contrato em toda a documentação encaminhada
a TRENSURB, inclusive nas notas fiscais referentes aos serviços;

31. Sanar não conformidades apontadas pela gestão do contrato no prazo que for estabelecido ou apresentar
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação.

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE�
Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE deverá:�

1. Disponibilizar local e um computador de sua propriedade que será utilizado pelo técnico no gerenciamento
de suas atividades ou meio de acesso remoto ao servidor, equipamentos e softwares instalados, sistema de
chamados, ramal e correio eletrônico;

2. Disponibilizar local para armazenamento de insumos, papel, peças e kits de manutenção, toner e
equipamento de backup de propriedade da contratada;

3. Fornecer e colocar à disposição da empresa contratada, todas as informações que se fizerem necessários à
prestação dos serviços, conforme especificado neste Termo de Referência;

4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um servidor, especialmente designado, que
anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas ao contrato.

5. Fiscalizar o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela contratada, de acordo este Termo de
Referência e do Edital da Licitação;

6. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa contratada, às dependências da TRENSURB para
execução dos serviços, desde que sejam encaminhados previamente os seguintes dados do empregado da
prestadorade serviço: nome completo, veículo (se utilizado), atividades a serem desempenhadas, local de
atendimento e datas de acesso. O empregado deverá se apresentar com crachá e documento de identificação;

7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, que venham a ser solicitados
pela empresa contratada;

8. Efetuar o pagamento devido, no valor acordado em contrato, desde que recebidos e atestados os serviços
prestados;

9. Fornecer a infraestrutura necessária (local físico, tomadas elétricas e pontos de rede) para instalação e
funcionamento dos equipamentos;

10. É responsabilidade somente da TRENSURB e de seus empregados a operação dos equipamentos (ação
de realizar cópias, digitalizações e impressões), sendo que a contratada e seus empregados operarão os
equipamentos nas demonstrações e mediante solicitação de esclarecimento de uso do equipamento, registrada
via chamado na Central de Serviços de TI;

11. Notificar, formal e tempestivamente a contratada quando detectar alguma não conformidade na prestação
de serviços, mediante comunicação externa (CE);

12. A TRENSURB deverá ter acesso total aos hardwares (multifuncionais) e softwares (gerenciamento e
contabilização de impressões/cópias, gerenciamento de equipamentos e servidor de impressão) utilizado na
prestação dos serviços;

13. A TRENSURB definirá os locais de instalação dos equipamentos fornecidos pela contratada, estando
desde já acordado que os locais de instalação poderão ser em sua sede ou em estações de passageiros (pelos
menos 3 estações);
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14. Sempre que os equipamentos de propriedade da licitante forem operados diretamente pela TRENSURB
e/ou por prestadores de serviço por ela indicados, a TRENSURB compromete-se a:

a) Usar os equipamentos corretamente, não ceder ou transferir, total ou parcialmente;

b) Mantê-los no local exato da instalação, salvo por solicitação do gestor à contratada;

c) Manter visíveis as placas que especificam que a proprietária do(s) equipamento(s) é a contratada, o modelo,
o número de série e marca, sendo vedada, ainda, a introdução, nos mesmos, de modificações de qualquer
natureza;

d) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da contratada sobre o(s)
equipamento(s), inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., por terceiros,
notificando-os sobre os direitos de propriedade e de posse da licitante sobre os mesmos;

15. Todos os materiais ou produtos utilizados na prestação de serviços deverão ser fornecidos em perfeito
estado de uso e funcionamento e deverão ser nesta qualidade, exceto no que tange ao desgaste natural pelo
uso, devolvidos ao seu respectivo proprietário ao final do contrato.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO�
A ação ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não restringe nem exime a CONTRATADA da
responsabilidade pelos encargos e serviços de sua atribuição objeto desse contrato.�

Parágrafo Único - 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.�

 

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 do Contrato, uma
vez que a nota de empenho da empresa 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:�

a) Tributos Federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS);�

b) Contribuições previdenciárias;�

c) 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;�

d) 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.serviços@trensurb.gov.br, quando se
referir a operações sujeitas ao ISSQN.�

 

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

Parágrafo Primeiro - Na rescisão de Contrato por culpa da CONTRATADA: multa de 5% (cinco por
cento) do valor contratual, devidamente corrigido.�

Parágrafo Segundo - No inadimplemento de qualquer Cláusula do Contrato: 1% (um por cento) do valor do
pacto corrigido, cobrado em dobro na reincidência.�

Parágrafo Terceiro - Em casos específicos, as seguintes penalidades:

Desconto de 1% (um por cento) sobre o valor mensal, por dia de atraso injustificado no atendimento
dos chamados;

Desconto de 1% (um por cento) sobre o valor mensal, por falta de papel, toner, kit de manutenção
básica, PCU ou qualquer peça de reposição;

Desconto  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pela interrupção injustificada na
prestação dos serviços ou por inadimplência reiterada, que obrigue a TRENSURB a pedir a rescisão;

Desconto de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de quaisquer danos aos equipamentos,
causados por negligência ou imperícia dos profissionais, na recusa de substituição por equipamento
reserva, ou ainda pela reposição com peças não originais (recondicionadas ou incompatíveis com os
equipamentos);

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

Parágrafo Quinto - Em caso de inadimplemento contratual, de acordo com as disposições previstas pela Lei
nº 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
nº 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.�

c) A licitante vencedora que não atender a convocação para assinatura do Termo de Contrato, dentro do
prazo estabelecido no Edital, sofrerá a aplicação da disposição contida no art. 81 da Lei nº 8.666/93.�

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES CORRELATAS�
A CONTRATADA deverá cumprir o objeto contratual, nos exatos termos do Edital de licitação e seus
Anexos, atendendo especialmente aos itens 6, 7 e 8, do Anexo I, com força de trabalho própria, assumindo a
responsabilidade de qualquer ordem, e devendo, em qualquer caso, requerer a exclusão da
CONTRATANTE.�

Parágrafo Primeiro - Por ocasião do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA fica obrigada a
fornecer nominata dos empregados que forem utilizados na prestação dos serviços, devendo ainda comprovar
o vínculo trabalhista, os exames médicos exigidos por lei e o respectivo depósito do FGTS, recolhimentos
previdenciários e retenção de Imposto de Renda, quando for o caso.�

Parágrafo Segundo - A comprovação do disposto no parágrafo anterior também deverá ocorrer quando da
apresentação das faturas ou sempre que houver alteração dos empregados que estiverem participando da
prestação do objeto contratual.�

Parágrafo Terceiro - Durante a contratualidade, a CONTRATADA ficará sujeita as disposições contidas
nos artigos 70 e 71 da Lei n° 8.666/93.�

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

Parágrafo Quinto - O 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.�

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA�
A contratada prestará a garantia contratual de 5% (por cento) do valor total do contrato nos termos do artigo
56 da Lei 8.666/93 e alterações e da Instrução Normativa nº 02/2008, da SLTI/MPOG, atualizada, com
validade durante a execução do contrato e mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual;

Parágrafo Primeiro - A garantia deverá ser apresentada ao Setor de Contratos - SEACO de acordo com as
modalidades previstas na disposição legal acima referenciada, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados da emissão da OIS, sob pena da aplicação de penalidade prevista em Contrato e das demais
cominações cabíveis;

Parágrafo Segundo - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo
de 2% (dois por cento);

Parágrafo Terceiro - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispõe os
incisos I e II do art. 78 da Lei 8.666/93;

Parágrafo Quarto - A liberação da garantia contratual será efetuada, mediante formalização de
correspondência encaminhada ao SEACO - Setor de Administração e Contratos, após a emissão do Termo
de Recebimento Definitivo, pelo gestor do contrato;

Parágrafo Quinto - 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTE�
Os valores do contrato poderão ser reajustados com base no IPCA/IBGE, mediante solicitação da
contratada, depois de decorrido o interregno mínimo de 1 (um) ano da emissão da OIS, apurando-se o índice
pelo período de 12 (doze) meses contados da data da proposta.�

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL�
O presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, por razões
administrativas ou em atendimento ao interesse público, bem como, de pleno direito, na hipótese de
inadimplemento de qualquer das cláusulas contratuais, em especial aos 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 as partes, outrossim, rescindir o presente pacto contratual a qualquer tempo,
de comum acordo, mediante termo específico.�

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

Parágrafo Quarto - A rescisão contratual de que trata o art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93 acarretará as
consequências previstas no art. 80, incisos I e IV, ambos do mesmo Diploma Legal.�
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FISCAIS E
PREVIDENCIÁRIAS�
Conforme determina o art. 149 da Instrução Normativa nº 3/2005 do MPS/SRP, a CONTRATADA deverá
manter em seu poder, para apresentar à fiscalização, os documentos fiscais referentes a parcela
correspondente a materiais destacada na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços.�

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA deverá também observar e aplicar o que determinam os artigos
150 a 170 da citada Instrução Normativa.�

Parágrafo Segundo - A CONTRATANTE , por sua natureza jurídica, está obrigada a cumprir as
disposições do art. 34, incisos II e III, da Lei nº 10.833/2003, regulamentadas pela Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal nº 480/2004, no que se refere à retenção e recolhimento de tributos.�

Parágrafo Terceiro - 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 480/2004.�

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá observar e aplicar o que determina a Lei Complementar nº
7/1973 e suas alterações quanto à tributação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.�

Parágrafo Quinto - Na emissão da nota fiscal, a empresa deverá destacar as retenções tributárias federais,
previdenciárias e municipais a serem efetuadas pela CONTRATANTE na condição de substituto tributário:�

LEGISLAÇÃO FEDERAL:�

A CONTRATANTE está obrigada a fazer as Retenções de Tributos e Contribuições Federais, quando
efetuar pagamentos a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive
obras, dos seguintes Tributos: IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP.�

a) Obrigação da contratada:�

Informar no documento fiscal o valor do Imposto de Renda e das Contribuições a serem retidas na operação
(artigo 1º, §6º, da IN/SRF nº 480/04).�

b) As empresas enquadradas como: OPTANTES DO SIMPLES, AMPARADAS POR ISENÇÃO, NÃO
INCIDÊNCIA ou ALÍQUOTA ZERO: �

b.1) Deverão destacar no documento fiscal a condição de optante, e inclusive o Enquadramento Legal.�

Observação: Não havendo o destaque, sujeitar-se-ão à Retenção do Imposto de Renda e das Contribuições,
conforme o art. 1º, §5º, da IN/SRF nº 480/04.�

b.2) Apresentar Declaração, em duas vias, conforme determinam os artigos 3º e 4º e os Anexos da IN/SRF nº
480/04 e o Anexo da IN nº 539;�

Observação: Deverá ser anexada a cada Documento Fiscal esta Declaração.�

LEGISLAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:�

A CONTRATANTE, com base nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa nº 971/2009, da Receita
Federal do Brasil, está obrigada a fazer a Retenção de 11% (onze por cento) sobre os serviços relacionados.�

a) Obrigatoriedade da Contratada: destacar na Nota Fiscal o " Valor da Retenção" e com o título
"RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL", conforme o art. 126 da IN, caso aplicável.�

Observação: Sempre que houver material e serviço previsto no mesmo contrato, deverá ser destacado na nota
fiscal o percentual de cada, ou ainda, uma nota para material e outra para serviço. Se não houver referência no
contrato a representatividade detalhada de material e/ou serviço, será tributado para fins de INSS, pela regra
geral, conforme a legislação.�

b) Destacar na Nota Fiscal a alíquota e o valor INSS a ser retido.�

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:�

A CONTRATANTE, na condição de Substituto Tributário, está obrigada a fazer a Retenção de ISSQN
para as Prefeituras de Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo,
conforme o caso e na forma da legislação de cada município.�

Parágrafo Sexto - 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
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referir a operações sujeitas ao ISSQN.�

Parágrafo Sétimo - Quanto às mercadorias com Substituição Tributária, oriundas de Outros Estados, o
fornecedor não está isento das Obrigações Legais pertinentes. Assim deverá:�

a) Cotar o Preço da Mercadoria com o Valor da Substituição Tributária inclusa;�

b) Destacar na Nota Fiscal o ICMS Substituição Tributária referente ao Diferencial de Alíquota;�

c) Enviar a via da GNRE quitada, anexa à Nota Fiscal ou DANFE.�

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS�
As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento da União/TRENSURB para o
exercício de 2017, sob a seguinte classificação:�

PROGRAMA DE TRABALHO: 15.122.2116.2000.0043.�

DENOMINAÇÃO: Administração da Unidade.�

FONTE DE RECURSOS: 0250 – Recursos Próprios.�

NATUREZA DE DESPESAS: 339039 – Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.�

NOTA DE EMPENHO: 2017NE000034.�

Parágrafo Único - Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente aditamento
contratual estão regularmente inscritos para o exercício em curso.�

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA BASE LEGAL�
A presente contratação é regida pelas Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e pelo Decreto nº 5.450/2005.�

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO�
Este contrato guarda consonância com as normas contidas nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002, bem como no
Decreto nº 5.450/2005, vinculando-se, ainda, ao Edital de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico e seus
Anexos, à proposta da CONTRATADA e demais documentos que compõem o processo administrativo nº
2535/2015, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desse instrumento.
�

 

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

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO�
As partes elegem o Foro Regional do Quarto Distrito da Comarca de Porto Alegre, 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, na forma eletrônica, nos
termos das normais legais e internas.�

�

Documento assinado eletronicamente por Ruben Ariel Schwartz Rein, Usuário Externo em
07/02/2017, às 11:19, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Contrato 120.04/17 (0054317)         SEI 002938/2016 / pg. 10



Documento assinado eletronicamente por Maria Cecilia da Silva Brum, Diretor de
Administração e Finanças  em 07/02/2017, às 11:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais
TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 07/02/2017, às 18:54,
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 10/02/2017, às
14:04, 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 0054317
e o código CRC 02A3551E.
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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 120.04/17-1

 

 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A –
TRENSURB E TECHDEC INFORMÁTICA 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 TECHDEC INFORMÁTICA S/A, ambas já
qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade com as
justificativas constantes no Processo Administrativo nº 2938/2016, 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 20 de fevereiro de 2018.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 281.700,00 (duzentos e oitenta e um mil e
setecentos reais), 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: 2018NE000117

 

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.

 

E por estarem de acordo, firmam este contrato, na forma eletrônica, nos termos das normas atinentes ao
processo eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por Ruben Ariel Schwartz Rein, Usuário Externo em
19/01/2018, às 13:37, 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 19/01/2018, às 13:51, conforme Normas de
Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.
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Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 22/01/2018, 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 26/01/2018, às
16:37, 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 0116132
e o código CRC 62266092.

002938/2016 0116132v2
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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: 002938/2016

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO nº 120.04/17-2

 

 

 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A –
TRENSURB E TECHDEC INFORMÁTICA 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 TECHDEC INFORMÁTICA S/A, ambas já
qualificadas anteriormente, resolvem nesta e na melhor forma em direito admitido, em conformidade com as
justificativas constantes no Processo Administrativo nº 2938/2016, 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 20 de fevereiro de 2019.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 281.700,00 (duzentos e oitenta e um mil e
setecentos reais), 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: 2018NE005939

 

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.

 

E por estarem de acordo, firmam este contrato, na forma eletrônica, nos termos das normas atinentes ao
processo eletrônico.
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Documento assinado eletronicamente por Ruben Ariel Schwartz Rein, Usuário Externo em
11/12/2018, às 08:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,
NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 12/12/2018, às 12:03,
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 11/01/2019, às 11:46, 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 14/01/2019, às
09:26, 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 0172929
e o código CRC E038A2C3.
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