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CONTRATO Nº 026/2020 

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A AUTARQUIA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA MARRA & FRIGHETTO LTDA. 

 

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

direito público interno, com sede na Rua Doutor Colares – 750 equina com Rua 

Balduíno Taques, 445 – 1º Andar, CEP 84.010-050, 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 

RG 3.270.275-9 e CPF 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; e 

 

CONTRATADA:       MARRA & FRIGHETTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à 

Rua Emídio Adreatta, 300 sala 1, Jardim Carvalho – Ponta Grossa – PR, CEP 

84.015-685, fone (42), CNPJ nº 01.360.938/0001-85, representado pelo sócio 

JOSÉ ALBERTO MARRA, portador do RG 2.157.716 e CPF nº 411.950.519-72, 

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA VEREADOR OLDEMAR ANDRADE, a ser realizado em estrita observância ao contido e 

especificado na documentação levada a efeito de Inexigibilidade 006/2020, oriundo do SEI 

53.081/2020, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas 

condições constantes no referido SEI, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, 

definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1.  MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 

INTERMUNICIPAL DE PONTA GROSSA VEREADOR OLDEMAR ANDRADE. 

2.2. Descrição do produto: Manutenção e assistência: 
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A contratada deverá prestar assistência e manutenção da seguinte forma: 

 Deverá corrigir falhas de programação. 

 O suporte deverá ser ilimitado, prestado 24 horas por dia, 7dias por semana. 

 Atender aos chamados e relatar à administração sobre a resolução do problema. 

 Disponibilizar versão atualizada do sistema sempre que houver. 

 Criar relatório de dados de acordo com a necessidade da administração. 

 Relatar a administração erros decorrentes do mau uso do sistema ou do computador, que 

interfiram no desempenho do sistema. 

 Disponibilizar quando solicitado, relatórios de utilização do sistema por usuário. 

 Realizar treinamento de uso do sistema, em casos onde novos recursos sejam implantados 

para equipe de informática, bem como, aos demais usuários indicados pela administração. 

 Atendimento a sinistros (falha de hardware, perda de dados por danos naturais). 

 Recuperar perda de dados através de backup disponibilizado pela AMTT. 

 Apresentar relatório de visitas, manutenção e quantidade de horas gastas quando solicitado. 

 Atendimento no Terminal Rodoviário será de 20 horas por mês, não cumulativas, quando 

solicitado pela administração.  

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

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

 Assistência remota: manutenção e suporte remoto deverão ser efetuados via Terminal Server. 

 Assistência técnica on-line, a qual deverá ser realizada no prazo máximo de 30 minutos do 

horário da chamada.  

 Assistências no local deverão ser realizadas após não serem sanados os reparos com a 

tentativa de suporte remoto. 

 Quando da necessidade da assistência ser realizada no local, o início do reparo não deverá 

ultrapassar o prazo máximo de 01 hora. 

 Os prazos descritos acima são válidos para a garantia do software bem como para a 

manutenção contratada. 

 Funções adicionais e alterações serão solicitadas por escrito pela contratante, e desenvolvido 

durante o atendimento no local, levando em consideração o tempo para desenvolvimento da 

contratada.  

VALOR: MENSAL R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).  

VALOR TOTAL: R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais).  
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS: 

3.1. O preço total para o presente ajuste é de R$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais), 

entendido como este preço justo e suficiente para a execução do presente objeto. 

3.2.  No preço total estão incluídos todos os custos diretos e indiretos. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

23.004.26.782.0147.2220 Manut. Term. Rodo. Inter. PG. Ver. Oldemar Andrade 

33.90.40 Serv. Tecno. Info. Comun. – PJ R 103 Sub 08 00 Fonte 21               

 

CLÁUSULA QUINTA – VIGENCIA DO CONTRATO: 

5.1.  O presente contrato terá a de vigência até 31/12/2020, no período de 08/10/2020 a 

31/12/2020. 

5.2.  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. 

 

CLÁUSULA SEXTA – LOCAL PARA PRESTAAÇÃO DOS SERVIÇOS  

6.1. TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PONTA GROSSA VEREADOR OLDEMAR 

ANDRADE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será realizado mensal. A contratada poderá solicitar pagamento ao fiscal do 

contrato via e-mail (assinado e digitalizado) ou pessoalmente, e deverá juntar ainda todos os 

documentos abaixo relacionados. 

7.2. A solicitação de pagamento deverá vir acompanhada das seguintes certidões:  

a) Prova de regularidade com a FAZENDA NACIONAL, mediante a apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

b) Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA ESTADUAL relativa aos Tributos Estaduais, 

mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

c)  Prova de regularidade fiscal perante a FAZENDA MUNICIPAL relativa aos Tributos Municipais 

da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva 
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com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

d)  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante  

apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal 

– CEF. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a JUSTIÇA DO TRABALHO - CNDT, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do 

artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 

de 1943.  

7.3. Os pagamentos serão realizados através da ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pela contratada. 

7.4. Os pagamentos a contratada serão efetuados após observadas todas as normas vigentes, 

obrigando-se a mesma a manter os requisitos exigidos no procedimento licitatório que procedeu a 

celebração do contrato. Havendo erro na emissão ou apresentação da nota fiscal ou de documentos 

pertinentes a contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficara suspenso até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento inicia-se a após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

contratante. 

7.5.  Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas por meio de protocolo, 

assinado pelo representante qualificado no processo, ficando sob sua inteira responsabilidade os 

prejuízos decorrentes de pagamento incorretos devido à falta de informação. 

 

7. CLAUSULA OITAVA - FISCAL 

8.1. Ficará a cargo dos servidores: Bruno da Silva Ribeiro, Diego Felipe Vaz. 

8.2. Ficará a cargo da fiscal exercer ampla e permanente fiscalização durante toda a execução do 

contrato, bem como estabelecer parâmetro e diretrizes na execução dos mesmos. 

8.3.  A fiscalização será realizada, visando garantir as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança e pontualidade da entrega, podendo a Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transporte tomar toda e qualquer decisão para assegurar a execução do Contrato. 

8.4. A contratada deverá prestar todo e qualquer esclarecimento solicitado pela administração, lhe 

garantido, inclusive o acesso a documentos relativos aos produtos/serviços realizados. 

8.5. A contratada deverá dar pronto atendimento às reclamações e/ou observações feitas pelo fiscal 

do contrato. 
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8.6. Cabe à fiscalização emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial atestar faturas, aplicação das sanções, entre outras. 

8.7. A fiscalização deverá anotar em registro próprio as ocorrências de qualquer natureza verificadas 

durante a execução do contrato, para determinar o que for necessário para regularizá-las, inclusive 

notificando a contratada. 

8.8. A fiscalização deverá encaminhar à autoridade superior proposta de rescisão do contrato, 

quando o objeto estiver sendo executado de forma irregular, em desacordo com as especificações e, 

ainda, quando constatada a paralisação da execução ou cometimento de faltas que ensejem a adoção 

dessa medida ou de outras constantes no Edital, garantida à ampla defesa à contratada. 

8.9.  É de inteira responsabilidade do fiscal de contrato a verificação da conformidade dos materiais 

e serviços objeto deste contrato, e somente deverá atestar a Nota Fiscal após confirmar se a prestação 

de serviços ocorreu de acordo com as especificações. 

 

CLAUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO E DO REAJUSTE, REEQUILÍBRIO OU REVISÃO: 

9.1. É expressamente VEDADA a proponente vencedora, a subcontratação, cessão ou 

transferência, da prestação dos serviços para a execução do objeto deste contrato. 

9.2. O reajuste do contrato se dará conforme Art. 40 da Lei 8.666/93, através de solicitação 

devidamente protocolada pela empresa, no prazo mínimo de 12 (doze) meses do contrato ou do último 

reajuste, e será de acordo com os índices oficiais praticados pela Autarquia Municipal de Transito e 

Transporte. 

9.3. O Reequilíbrio ou revisão se dará conforme Art. 65 da Lei 8.666/93, através de solicitação 

devidamente protocolada pela empresa, por fatos imprevisíveis (estado de crise), e será analisado pela 

Controladoria Geral do Município. 

9.4.  O contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 

praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa.  

9.5.  Será considerada como data de início dos efeitos financeiros a data de aniversário do reajuste 

anterior ou, se as partes assim o convencionarem, uma data subsequente. 

 

CLAUSULA DÉCIMA -  OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE: 

10.1. Receber, conferir e avaliar a prestação dos serviços no prazo e condições estabelecidas no 

processo de Inexigibilidade.  

10.2.  Interromper a prestação de serviços que estejam em desacordo com as especificações e 

demais exigências previstas. 
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10.3.  Verificar minuciosamente a conformidade das especificações constantes do Processo de 

Inexigibilidade. 

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

na prestação de sérvicos, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

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

especialmente designado. 

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

disciplina da legislação vigente. 

10.7.  Rescindir a respectiva contratação, na forma e nas hipóteses previstas nos Arts. 77 a 80, da 

Lei nº 8.666/93. 

10.8.   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. 

10.9.    Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido neste contrato. 

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

 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATADA: 

11.1.  Receber o valor ajustado na forma e prazo estabelecido neste contrato. 

11.2.  Efetuar o fornecimento do objeto conforme Inexigibilidade e Contrato. 

11.3.  Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, para atendimento integral do objeto 

deste contato. 

11.4.  Comunicar à Contratante, os motivos que impossibilitem o cumprimento de obrigações, com a 

devida justificativas/comprovação. 

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à contratante 

a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições. 

11.6.  Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem o 

cumprimento das obrigações quanto à legislação em vigor assumida no contrato, em especial encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 

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

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

Autarquia de toda e qualquer responsabilidade. 
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CLAUSÚLA DÉCIMA SEGUNDA – INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO: 

12.1.  O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no Art. 77 da Lei 8.666/93. 

12.2.  Este contrato poderá ser rescindido: 

12.2.1.  Por ato unilateral de Administração nos casos dos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

12.2.2.  Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração. 

12.2.3.  Judicialmente, nos termos da legislação. 

12.3.  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 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. O instrumento contratual pode ser alterado nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666/93, 

desde que haja interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, com a apresentação das 

devidas justificativas. 

13.2. No interesse da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sobre o valor total efetivamente 

adquirido por meio do contrato, decorrente desta licitação, poderá haver acréscimo ou redução de até 

25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou a supressão dos quantitativos correspondentes, nos 

termos do Art. 65, §1º, da lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

14.1.  A recusa injustificada da adjudicatária em assinar este Contrato, aceitar ou retirar a Nota de 

Empenho, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 

14.2.  De acordo com o estabelecido nos Arts 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a contratada: 

a)  advertência formal, na ocorrência de descumprimento de qualquer das cláusulas contratuais. 

b)  multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total atualizado do contrato, a 

critério da contratante, na ocorrência de atraso injustificado na execução de quaisquer obrigações, a 

partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado até a data da efetiva execução, limitado a 

30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado, conforme o caso, descumprimento parcial ou total 

da obrigação. 
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c)  multa penal de 20% (vinte por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a contratada 

der causa à inexecução parcial da contratação. 

d)  multa penal de 30% (trinta por cento) do valor total atualizado do contrato, quando a contratada 

der causa à inexecução total da contratação. 

e)  multa compensatória do valor integral e atualizado, comprovado, incluindo-se custos diretos e 

indiretos, do prejuízo causado pela contratada à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte ou a 

terceiros. 

f)  impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo que a contratante fixar, 

obedecidos os limites previstos no Art. 87, III, da Lei n° 8.666/93 que será arbitrado de acordo com a 

natureza e a gravidade da falta, quando a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a 

habilitação e/ou contratação, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, e demais cominações legais. 

g)  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3.  As multas estabelecidas nos itens “b” e “c” serão majoradas em 25% (vinte e cinco por cento), 

na hipótese de reincidência da contratada. 

14.4.  As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos à contratada, cujo 

comprovante deverá ser apresentado à contratante, ou, ainda, quando for o caso, serão cobradas 

judicialmente. Sobre as multas incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em caso de 

atraso no recolhimento. 

14.4.1.  As multas serão independentes e, a critério da contratante, cumulativas, inclusive com as 

demais penalidades acima enumeradas, e aplicadas com base no valor total atualizado do contrato. 

14.4.2.  Considera-se, para fins de aplicação da penalidade de multa, como valor total atualizado do 

contrato aquele total inicial atualizado pelo IGP-DI (FGV), ou, na sua ausência, por aquele que vier a 

substituí-lo, no período compreendido entre o mês da apresentação da proposta até o mês anterior ao 

fato que ensejou a penalidade. 

14.5.  As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de 

situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EFICÁCIA 

15.1.  O presente contrato somente terá eficácia depois de publicada à respectiva súmula no Diário 

Oficial do Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA POLITICA ANTICORRUPÇÃO 

16.1. As partes envolvidas se obrigam, sob as penas previstas, a observar e cumprir rigorosamente a 

legislação cabível, incluindo, mas não se limitando a legislação brasileira anticorrupção, a legislação 

brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como os termos do Decreto Municipal 6.615/2013.  

 

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1.   Os prazos previstos neste contrato serão contados nos termos do Art. 110 da Lei 8.666/93 com 

as alterações posteriores. 

17.2.  O contatado ficará obrigado a cumprir com todas as determinações do fiscal do contrato durante 

a vigência deste contrato. 

17.3.  As partes elegem o foro da Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná, como domicílio legal, 

para qualquer procedimento recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente. 

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

demais documentos vinculados ao presente. 

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

presentes ao ato. 

 

Ponta Grossa, 08 de outubro de 2020. 

 

 

 

                         JOSÉ ALBERTO MARRA    ROBERTO PELLISSARI 

                      MARRA & FRIGHETTO LTDA                              PRESIDENTE DA AMTT 

  

 

Testemunhas: 

 

                       Sandra Rakovicz                                 Scheila Trierveiler  

 


