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CONTRATO Nº 078/2018 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA MARRA & FRIGUETTO LTDA- ME  

 

 

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Doutor Colares - 750, CEP 84.010-010, inscrito no 

CNPJ sob o n° 05.073.426/0001-99, neste ato representado por seu Presidente, em 

pleno exercício de suas funções, Sr. ROBERTO PELLISSARI, brasileiro, portador do 

CI/RG sob nº  3.270.275-9 e inscrito no CPF/MF nº 601.880.149-34, residente e 

domiciliado na Avenida Anita Garibaldi, nº 1771, Condomínio Residencial Parque dos 

Príncipes, Casa 02, CEP 84015-904 – Bairro Órfãs, nesta cidade e Estado; e 

 

CONTRATADA: MARRA & FRIGUETTO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 

na Rua Penteado de Almeida, 687 sala 03 Centro – Ponta Grossa – PR, CEP 84010-

240, inscrita no CNPJ nº 01.360.938/0001-85, representada pelos sócios Sr. JOSÉ 

ALBERTO MARRA, portador do CI/RG sob nº 215.771-6/PR e inscrito no CPF/MF sob 

nº 411.950.519-72, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa - PR, pelo 

presente instrumento e na melhor forma de direito, acham-se justos e contratados, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Manutenção e 

Assistência do Software de Gerenciamento do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta 

Grossa, a ser realizado em estrita observância ao contido e especificado na Inexigibilidade nº 

009/2018, conforme consta do protocolado municipal nº 3230246/2018, regendo-se pela Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

2.1. A contratada deverá prestar assistência e manutenção da seguinte forma: 

2.1.1. Corrigir falhas de programação. 
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2.1.2. Desenvolver novas funcionalidades para o software quando solicitado pela Administração, 

inclusive contemplando módulo “portal web”, com informações disponibilizadas a população para 

horários de ônibus, entradas e saídas dos mesmos no Terminal Rodoviário, na colocação de 

carros extras e outras informações que forem relevantes e solicitadas pela Administração. 

2.1.3. Suporte ilimitado, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias na semana.. 

2.1.4. Atender aos chamados e relatar a Administração sobre a resolução do problema. 

2.1.5. Disponibilizar versão atualizada do sistema sempre que houver. 

2.1.6. Criar relatórios de acordo com a necessidade da Administração. 

2.1.7. Relatar a Administração erros decorrentes do mau uso do sistema ou dos equipamentos, que 

possam de alguma maneira interferir no desempenho do sistema. 

2.1.8. Disponibilizar sempre que solicitado, relatórios de utilização do sistema por usuário. 

2.1.9. Realizar treinamento de uso do sistema, para os usuários indicados pela Administração e para a 

equipe de informática, inclusive em casos de novos recursos implantados. 

2.1.10. Atendimento a sinistros, como falha de hardware, perda de dados por danos naturais e outros. 

2.1.11. Recuperar dados através de backup, disponibilizado pela Administração. 

2.1.12. Quando solicitado pela Administração, apresentar relatórios de visitas, manutenção e quantidade 

de horas utilizadas. 

2.1.13. O atendimento no Terminal Rodoviário será de 20 (vinte) horas mês, não cumulativas, quando 

solicitado pela Administração. 

2.1.14. O atendimento no Terminal Rodoviário será utilizado para reuniões, desenvolvimento de 

alterações e criações de novas funções a serem implantadas para o sistema. 

2.1.15. Prestar assistência remota para manutenção e suporte remoto via Terminal Server. 

2.1.16. Para assistência técnica online, deverá ser realizada no máximo em 30 (trinta) minutos, a partir 

do horário da chamada. 

2.1.17. A assistência no local deverá ser realizada após não serem sanados os reparos com o suporte 

remoto. 

2.1.18. O prazo para assistência no local não pode ultrapassar 01 (uma) hora. 

2.1.19. Os prazos acima são válidos para a garantia do software, bem como para o serviço de 

manutenção contratado. 

2.1.20. Funções adicionais e alterações poderão ser solicitadas por escrito pela Administração e 

desenvolvidas durante atendimento no local, levando em consideração o tempo necessário para 

desenvolvimento pela contratada. 

. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 27.600,00 (Vinte e sete mil e seiscentos reais), sendo o 

valor mensal de R$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais), constante da proposta vencedora da licitação, 

aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente 

objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das dotações orçamentárias: 

23.004.26.782.0147.2.411 – Manutenção do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa Vereador 

Oldemar Andrade 

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

Red. 98              Sub. 0800             Fonte 1021 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

5.1. Mensalmente, a partir do recebimento da solicitação de pagamento protocolado na Autarquia Municipal 

de Transito e Transporte, juntando as Certidões Negativas Federal, Estadual, Municipal e Trabalhista. 

5.2. O pagamento referido somente será efetuado quando todas as correções e alterações, solicitadas pela 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, forem executadas pelo CONTRATADO. 

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação das negativas 

solicitadas, sem que isso gere direito de alteração nos preços ou compensação financeira. 

5.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e qualificação da Contratada, 

especialmente quanto a regularidade fiscal. 

5.5. A empresa deverá encaminhar a Nota Fiscal-e para o site do Departamento Financeiro da Autarquia 

Municipal de Transito e Transporte: financeiroamtt@hotmail.com 

5.6. Os pagamentos ficam condicionados ao processamento regular das contas junto ao Município de 

Ponta Grossa. 

 

                                             CLÁUSULA SEXTA – VIGENCIA DO CONTRATO 

6.1. A vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 01 de Janeiro  à 31 

de dezembro de 2019. 

6.2. O CONTRATADO deverá manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, respeitadas todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas, 

na forma do art.55, XIII da Lei n° 8.666/93. 

 

 

mailto:financeiroamtt
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                    CLÁUSULA SETIMA – LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços deverão ser prestados no Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa, sito à Av. 

João Manoel dos Santos Ribas, s/nº - Nova Rússia. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1.DOS DIREITOS: 

8.1.1. Receber os serviços deste contrato nas condições avençadas neste contrato. 

 

8.2. DAS OBRIGAÇÕES: 

8.2.1.Acompanhar e avaliar a execução do serviço no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos. 

8.2.2. Interromper a execução dos serviços que estejam em desacordo com as especificações e demais 

exigências previstas no Edital e seus anexos; 

8.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação; 

8.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na 

execução dos serviços, para que seja reparado ou corrigido; 

8.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 

especialmente designado; 

8.2.6. Aplicar à contratada, quando for o caso, as penalidades cabíveis e em conformidade com a disciplina 

da Lei nº 10.520/2002, de seus decretos regulamentares e da Lei nº 8.666/1993 e alterações respectivas; 

8.2.7.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80, da Lei nº 

8.666/93. 

8.2.8. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto licitado, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.2.9. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido em contrato a ser firmado. 

8.2.10.  Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. DOS DIREITOS:  

9.1.1. Receber o valor ajustado na forma e no prazo estabelecido neste contrato. 

 



                              Município de Ponta Grossa                           

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 

Divisão de Licitações 

Rua Doutor Colares, 750  – 1º Andar  –  Centro      Fone: (42) 3901-4012 

 
 

 

Contrato 078/2018 – Software Rodoviária 
Sandra Regina Pedrosa Rakovicz 

 
5 
 

9.2. DAS OBRIGAÇÕES:  

9.2.1. Prestar os serviços na forma ajustada neste contrato. 

9.2.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre a contratada e seus 

empregados. 

9.2.3.  Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus empregados nas datas 

determinadas pela legislação em vigor. 

9.2.4. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares da sua área de atuação     específica. 

 9.2.5. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações                                

por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

9.2.6. Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estarem 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas neste contrato, em especial, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de 

Débito Salarial, expedida pela Delegacia Regional do Trabalho – DRT. 

9.2.7.  Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente 

contrato. 

9.2.8.  Responsabilizar-se por danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do presente contrato, repondo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas todo 

e qualquer bem que vier a ser danificado ou extraviado. 

9.2.10. Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais 

ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, na execução do objeto da presente contrato, isentando a 

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

10.1.A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato, nem tampouco subcontratá-lo  a nenhuma 

pessoa física ou jurídica. 

 

                         CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido: 
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a) por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993; 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente; 

c) pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, tanto quanto das 

especificações, projetos e/ou prazos; e 

d) judicialmente, nos termos da legislação. 

12.2. A rescisão deste contrato implicará retenção de crédito decorrentes da contratação, até o limite dos 

prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela CONTRATANTE na 

forma que a mesma determinar. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. A fiscalização do contrato ficará sob a responsabilidade do servidor BRUNO DA SILVA RIBEIRO 

portador do RG nº 7.633.855-1 e inscrito no CPF sob nº 036.486.499-06, o qual e será responsável por toda 

e qualquer decisão quanto ao cumprimento do contrato, e como fiscal suplente o servidor Marcos dos 

Santos Paulista, portador do RG nº 6.086.616-3e inscrito no CPF sob nº 852.516.239-68. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS 

14.1. O licitante vencedor estará sujeito às penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 

21/06/93, seus parágrafos e incisos. 

14.2. À CONTRATADA será aplicada multa pelo CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescisão e 

de eventuais perdas e danos, a serem apuradas na forma da legislação em vigor, a saber:  

a) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em 

caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.   

b) Multa de 0,5% (cinco décimos) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia que 

exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto. 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 

qualquer outra irregularidade.  

14.3. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 

previstas na Lei 8.666/93. 

13.4. Na eventual aplicação de multa, o seu “quantum” será automaticamente descontado do valor a ser 

pago à contratada ou mediante pagamento em moeda corrente ou, ainda, judicialmente quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA 

15.1. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário Oficial do 

Município. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste contrato, perante o foro 

da Comarca de Ponta Grossa. 

16.2. Ao firmar este contrato declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos 

demais documentos vinculados ao presente. 

16.3. Justas e contratadas firmam as partes o presente instrumento, juntamente com as testemunhas 

presentes ao ato. 

 

                                                                                                            Ponta Grossa, 20 de  dezembro de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ALBERTO MARRA                                                          Autarquia Municipal de 
                                                                                                        Trânsito e Transporte         
            Contratada                                                                                   Contratante 

 
 

 

Testemunhas: 

 

 

 

Sandra Regina Pedrosa Rakovicz                                                Scheila Trierveiler 

 CPF: 215.319.949-20                                                                       CPF: 004.176.509-57                                                                                 

                                                                 


