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CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120.13/17

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO 01
DO EDITAL.

 

 

 

 

Processo Administrativo nº 002280/2016

  Processo Licitatório: Pregão eletrônico nº 247/2016

 

 

 

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. David Borille, e por sua Diretora
de Administração e Finanças, Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, e a PERFECTUM AUDITORIA E
CONSULTORIA S/C LTDA. , doravante denominada CONTRATADA, com sede na Rua Appel, nº 754,
Santa Maria / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.681.852/0001-54, aqui representada por  seu Diretor Renato
Junker Machado, o qual se regerá pelas cláusulas e condições que seguem:

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
 

 

Constitui objeto deste Contrato a prestação, pela CONTRATADA, de Serviços de Consultoria de natureza
Contábil, nas especialidades de (i) Consultoria em contabilidade societária e (ii) Consultoria em contabilidade
tributária, conforme especificações e quantitativos constantes do anexo 01 do edital do Processo
Administrativo 002280/2016, Pregão Eletrônico nº 247/2016, de modo a atender às necessidades da
CONTRATANTE.

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
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O contrato terá validade de doze meses a contar da data da Ordem Inicial de Serviço (OIS), podendo ser
renovado por igual ou menor prazo, em sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante a
celebração de termos aditivos, se houver interesse por parte da CONTRATANTE;

Parágrafo Primeiro – O contrato compreende os serviços enumerados no projeto básico, suporte técnico
por telefone e presencial quando programado e/ou necessário;

Parágrafo Segundo – A Ordem de Início de Serviço (OIS) será emitida de acordo com a disponibilidade
orçamentária da TRENSURB, mediante “Nota de Empenho."

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto contratado, o valor global de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais), condicinado à efetiva prestação dos serviços nos termos abaixo:

 

1. Consultoria em Contabilidade societária PRESENCIAL o valor de R$ 158,40, por hora técnica, até o
limite de 50 horas;

2. Consultoria em Contabilidade Societária REMOTA o valor de R$ 129,60, por hora técnica, até o limite
de 50 horas;

3. Consultoria em Contabilidade Tributária PRESENCIAL o valor de R$ 158,40, por hora técnica, até o
limite de 75 horas, e

4. Consultoria em Contabilidade Tributária REMOTA o valor de R$ 129,60, por hora técnica, até o limite
de 75 horas.

 

Parágrafo Único: Nos preços contratados estão incluídos todos os custos, despesas de viagem, alimentação
e hospedagem, impostos, contribuições e encargos incidentes, bem como toda e qualquer taxa que venha a
incidir sobre o objeto do contrato.

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
 

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos serão creditados em nome da CONTRATADA , em parcelas
mensais, iguais, correspondentes ao valor dos serviços contratados efetivamente realizados, 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 da mesma no seu protocolo, o que estará adstrito ao atestado de
recebimento emitido pela área requisitante ou gestor do contratante.

Parágrafo Segundo – Estando a documentação completa para encaminhamento, a CONTRATADA
apresentará a fatura no protocolo da CONTRATANTE, que a encaminhará ao setor de Pagamentos e
Receitas, para as providências cabíveis.

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

Parágrafo Quarto – A CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a fatura, certidão negativa de
débito - CND do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, bem como certidões negativas de quitação
de tributos e contribuições federais, quitação da dívida ativa da união e comprovação do recolhimento do
INSS e FGTS atualizadas.
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Parágrafo Quinto – 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 Sexto –. Haverá retenção de ISSQN sobre os serviços passíveis de retenção previstos no art. 6º,
§2º, inciso II da Lei Complementar Federal número 116/2003.

Parágrafo Sétimo – A Nota Fiscal de prestação de serviços deverá conter o nome do município onde o
serviço será prestado e a alíquota de ISSQN incidente sobre o serviço, ou a indicação de que o serviço é
imune, isento, ou de que o fornecedor reveste-se de característica especial em que está dispensada a retenção
de ISSQN.

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária
União/TRENSURB S/A do ano de 2016, sob a seguinte classificação:

 

Código de Produto: 50231001

Programa de Trabalho: 26.0122.0750.2000.0139

Denominação: Serviço de Consultoria e Pesquisa

Fonte de Recursos: 250

Natureza de Despesas: 3.3.90.35 / 01

Nota de Empenho: 2017NE002582

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no Projeto Básico do Processo Administrativo nº
002280/2016 e no Anexo I do edital do Pregão eletrônico 247/2016, o cumprimento de normas legais e
regulamentares aplicáveis a este contrato administrativo.

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 

Durante a vigência deste Contrato, a CONTRATANTE deverá:

a) Disponibilizar à CONTRATADA todos os meios necessários à execução dos serviços, por meio de acesso
aos ativos a serem avaliados, bem como disponibilizando acesso a locais, relatórios e informações necessárias;

b) Fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução das análises;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom
andamento dos serviços, bem como da aplicação de eventuais penalidades.

Parágrafo Único - A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da CONTRATANTE, não restringe e
nem exime a CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e serviços de sua atribuição, na forma
da legislação e das obrigações contratuais.
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
 

A Fiscalização será exercida por profissionais, Contadores, técnicos e assistentes, designados pela
TRENSURB, os quais serão investidos de plenos poderes para:

Paragrafo Primeiro – Rejeitar serviços que não satisfaçam o objeto contratado, obrigando-se a
CONTRATADA a refazer os serviços, sem ônus para a CONTRATANTE. Ocorrendo tal hipótese, a
CONTRATADA deverá tomar as providências que se fizerem necessárias dentro do prazo de 48 horas.

Parágrafo Segundo – Sustar qualquer serviço que não seja executado de acordo com a melhor técnica.

Parágrafo Terceiro – A ação ou omissão total ou parcial do Gestor do Contrato não eximirá a
CONTRATADA de sua responsabilidade pela execução dos serviços;

Parágrafo Quarto – Solicitar da CONTRATADA, quando as características do serviço assim o exigirem, um
plano de trabalho, e fazer as anotações correspondentes ao andamento dos trabalhos, de conformidade com
as informações de "início" e "término" dos serviços compreendidos nas diversas etapas do Cronograma Físico-
Financeiro;

Parágrafo Quinto – Quando necessário, oferecer esclarecimentos e soluções técnicas para problemas que
surgirem durante a execução dos serviços, desde que não acarretem em alterações contratuais ou importem
em serviços extra-contratuais ou aumento de despesas;

Parágrafo Sexto – Fazer, por escrito, todas e quaisquer sugestões referentes a acréscimos ou modificações
nos serviços, fazendo-as acompanhar de justificação minuciosa, se o sugerido implicar em dilatação do prazo
fixado para a sua conclusão;

Parágrafo Sétimo – Comunicar imediatamente, por escrito, todas as ocorrências imprevistas que notar no
exercício de sua fiscalização, bem como as providências que for obrigado(a) a tomar para a perfeita e
completa observância do Contrato;

Parágrafo Oitavo – Opinar sobre quaisquer solicitações da CONTRATADA, em especial aquelas que
importem em ônus para a CONTRATANTE, e/ou aumento do prazo contratual;

Parágrafo Nono – Levar ao conhecimento da Administração da CONTRATANTE os problemas cujas
soluções não sejam de sua alçada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento do serviço, ou
comprometê-la futuramente;

Parágrafo Décimo – Autorizar a execução de serviços não constantes do plano inicial, quando, por serem de
natureza absolutamente urgente, não permitam antecipado e definitivo ajuste entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA;

Parágrafo Décimo Primeiro – Decidir pela permanência de pessoas, materiais e equipamentos estranhos ao
serviço;

Parágrafo Décimo Segundo – Organizar arquivo contendo toda a documentação relativa à execução dos
serviços;

Parágrafo Décimo Terceiro – Emitir por escrito, todas as solicitações formais das CONSULTORIAS
PRESENCIAIS E REMOTAS;

Parágrafo Décimo Quarto – Atestar, esclarecer e solicitar retificação dos tempos (quando discordar)
registrados pela contratante como gastos na formulação das respostas aos questionamentos da
CONTRATANTE;

Parágrafo Décimo Quinto – A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da CONTRATANTE, não
restringe e nem exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 

As especificações técnicas e características da prestação de serviço de prestação de serviços de consultoria
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contábil estão relacionadas no Anexo I do edital do Pregão eletrônico nº 247/2016 e Processo Administrativo
nº 002280/2016, que precedeu o presente contrato administrativo.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA NOTA FISCAL E INSPEÇÃO
 

Todas as Notas Fiscais deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ do Pedido de Compras ou Contrato, uma
vez que a Nota de Empenho da despesa foi emitida com base no mesmo. Ressalva-se a CONTRATANTE o
direito de devolução da Nota Fiscal, quando o CNPJ divergir do contrato.

Parágrafo Primeiro – Deverá ser informado nos dados adicionais da nota fiscal, o destaque dos impostos a
serem retidos de acordo com a Legislação Tributária Vigente.

Parágrafo Segundo – Para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), na forma da legislação
tributária pertinente ao fornecimento de prestação de serviços, a mesma deverá ser encaminhada ao endereço
eletrônico nf-e.servicos@trensurb.gov.br. Salvo, se o município da contratada não previr em sua legislação
a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Neste caso será aceita nota fiscal de prestação de serviço de
uso comum do município, de acordo com a Lei municipal

Parágrafo Terceiro – Não será aceita nota fiscal que tenha sido emitida em desacordo com a Legislação
vigente.

Parágrafo Quarto – Na emissão da nota fiscal, a empresa deverá destacar as retenções tributárias federais e
municipais a serem efetuadas pela TRENSURB na condição de substituto tributário. Observando a disposto
no item 13.4 do Edital do Processo Administrativo 002280/2016 do Pregão eletrônico 247/2016.

 

 

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 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:

 

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

2. 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.

 

 

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, após o devido processo administrativo, além das demais
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cominações legais, às seguintes sanções que poderão ocorrer cumulativamente:

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

b) Pelo inadimplemento de qualquer cláusula do contrato: 1% (um por cento) do valor global do contrato
corrigido, cobrado em dobro na reincidência.

 

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo retardamento na execução do objeto contratual, a CONTRATADA estará
sujeita, a multa de 5% (cinco por cento) do valor da prestação no primeiro dia de atraso e 0,5% (zero vírgula
cinco por cento) do valor da parcela por dia subsequente ao primeiro, limitada a 10%.

Parágrafo Segundo – No caso de reincidência no atraso na execução de objetos contratados pela
Administração, a CONTRATADA ficará sujeita as demais sanções administrativas previstas nesta cláusula.

Parágrafo Terceiro – Em caso de inadimplemento contratual, garantido o direito à ampla defesa, a
CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa administrativa de 20% (vinte por cento) do valor
do contratado do item, sem prejuízo das demais cominações legais:

 

a) A inexecução total ou parcial do Contrato poderá ensejar, a critério da contratante, a sua rescisão, nos
termos do art. 77 e seguintes, da Lei n.º 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.

 

Parágrafo Quarto – As multas serão cobradas mediante descontos nos recebimentos a que a contratada tiver
direito ou poderão, ainda, ser cobrados administrativamente através de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

Parágrafo Quinto – Poderão ser aplicadas, depois de garantida a ampla defesa, a sanção de suspensão
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração por período não superior a 05 (cinco) anos,
sem prejuízo da aplicação das multas previstas em edital.

Parágrafo Sexto – Poderá ainda ser aplicada pela autoridade competente, depois de garantida a ampla
defesa e em virtude da gravidade do ilícito cometido pela CONTRATADA, a declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Sétimo – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. Serão sempre
franqueadas vistas ao processo.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
 

A contratada prestará a garantia contratual de 5% (por cento) do valor do contrato nos termos do artigo 56 da
Lei 8.666/93 e alterações, com validade durante a execução do contrato e mais 3 (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 20 (vinte) dias consecutivos
contados da assinatura do instrumento contratual, sob pena da aplicação de penalidade previstas 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).
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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 Ordem de Início dos Serviços - OIS será emitida pela área requisitante mediante
disponibilidade orçamentária da Contratante.

Parágrafo Quinto No caso de garantia Poupança-Caução, a liberação da garantia contratual será efetuada
mediante formalização de correspondência emitida pela DIRAF (Diretoria de Administração e Finanças), após
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo gestor do contrato.

Parágrafo Sexto 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.

Parágrafo Sétimo 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 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.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
 

É admitido reajuste de preços, quando solicitado pela contratada, após decorrido o período mínimo de um
ano, a contar da data da apresentação da proposta.

 

Parágrafo Único: O reajuste será concedido de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor
Amplo (IPCA).

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO
 

Este contrato guarda consonância com as normas contidas na Lei nº 8666/93 e Lei nº 10.520/02, vinculando-
se, ainda, ao teor e documentos do Processo Administrativo nº 002280/2016, à proposta da
CONTRATADA, que independentemente de transcrição fazem parte integrante e complementar deste
instrumento.

 

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

            a) O projeto básico constante do Processo Administrativo nº 002280/2016;

            b) Contrato;

            c) a Proposta da CONTRATADA;
            d) Demais documentos relativos ao objeto contratual constantes do Processo Administrativo nº
002280/2016.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – 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 DECIMA OITAVA – DA DOCUMENTAÇÃO
 

Fazem parte integrante do presente Contrato, independente de transcrição, o Edital de Pregão eletrônico nº
247/2016 e seus Anexos 01 a 07 e os documentos referentes ao objeto contratual.

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – 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 eletronicamente, nos termos das normais internas e legais.

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO JUNKER MACHADO, Usuário Externo
em 09/06/2017, às 11:00, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-
104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 09/06/2017, às 11:13,
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 09/06/2017, às 12:25, 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 09/06/2017, às
15:15, 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 0074860
e o código CRC E03CC923.

002280/2016 0074860v3
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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: 002280/2016

TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO nº 120.13/17-1

 

 

 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A –
TRENSURB E PERFECTUM AUDITORIA E CONSULTORIA S/C
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 PERFECTUM AUDITORIA E
CONSULTORIA S/C 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
002280/2016, ADITAR o contrato originário, forte 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 junho de 2018.

 

O valor total do presente aditamento será, portanto, de R$ 36.000,00 (trinta 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: 339035 – Serviços de Consultoria

NOTA DE EMPENHO: 2018NE0001714

 

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 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.

Termo Aditivo 120.13/17-1 (0137223)         SEI 002280/2016 / pg. 9



 

Assinaturas eletrônicas ao final.

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO JUNKER MACHADO, Usuário Externo
em 21/05/2018, às 16:30, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-
104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.

Documento assinado eletronicamente por Jussandra Rigo, Gerente  em 21/05/2018, às 16:52,
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 22/05/2018, às 21:14, 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 24/05/2018, às
17:05, 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 0137223
e o código CRC 277BA9C8.

002280/2016 0137223v2
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