
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA RONDÔNIA

CONTRATO N° 001l2014-CAERD

1- DA QU4LIFICAÇÃO DAS PARTES

A - DA CO~TRATANTE

Razão Social: Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD
Sede: Av. Pinheiro Machado, 2112 - São Cristóvão

CEP 76.804-046 - PORTO VELHO - RO
C\PJ/MF: 05.914.254/0001-39
I. E. : 0000000027648-1

Representante Legal: Diretora Presidente, IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE
AZAMOR, brasileira, separada judicialmente, arquiteta, portadora da Identidade RG n°
001165935 SSP/MS, CPF sob n° 138.412.111-00, Diretor Administrativo e Financeiro,
AVE. ILSON GOMES DA TRINDADE, brasileiro, casado, Economista, portadora da
Identidade RG n" 440.625 SSP/RO e CPF/MF sob o n? 420.644.652-00, Diretor Técnico
c Operacional. ! ELSO~ EDUARDO GOMES MARQUES, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, portador da Identidade RG sob n. ° M-1.144.530 SSP/MG e CPF
sob n. 0 469.272.716-00 e Diretor Comercial e de Negócios. WALMIR BERNARDO
DE B lTO. brasileiro. casado. Administrador. Especialista. Identidade RG. n° 379244
S "P RO. CPF/MF sob n° 408.920.852-15. todos residentes e domiciliados nesta cidade
de Pono \t elho-RO.

B - DA CO. TRATADA:

Razão Social: LAO INDÚSTRIA LTDA.
Seae: Rua Doutor Mauro Lindenberg Monteiro, 1003 - Parque Industrial

Anhanguera
.: P; ./IF. ÚO.9~6.219/0001-88
CEP: 06278-010 - OSASCO 1 SP

R presenrante Legal: Procurador. conforme instrumento de mandato registrado no Tabelião de
, .otas e de Protesto de Letras e Títulos de Santana do Parnaíba, Comarca de Barueri/SP -Livro
598, pago 141, Sr. EME SON DA COSTA RODRIGUES, brasileiro, casado, diretor
comerciar. portador do RG n° 24.242.141-6-SSP/SP e CPF/MF sob o n° 162.823.428-80 .

.\S parte, acima nomeadas. qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente contrato
que tem por únalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes. autorizadas pelo Processo
Adminis.rativo n° 08-+3/2012. licitado na modalidade de PREGÃO ELETRÔ ICO 1'\0

CAERD: EM BUSCA DE UMA GESTÃO PÚBLlC DE QUA IDADE
CNPJ 05.914.254/0001-39- JUCER 11.3.0000011.1- SUFRAMA 007.30-2- I C. EST. 00000000.27648-1 ~
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PANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA RONDôNIA
I

043/2012, na forma prevista na Lei n" 10.520/2002 e da Lei n° 8.666/93, que rege a forma deste
contrato, submetendo-se as partes aos referidos diplomas legais e demais legislação
superveniente, e ainda as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

II - DO OBJE~O DO CONTRATO ;

CLÁUSULA 'RIMEIRA - O presente contrato tem por objeto aquisições de medid1res
velocimétricos nijato, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referenci do
anexo I do Edi al, conforme Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n" 043/2 12-
CAERD.

Parágrafo Úni10: Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformitde
entre eles, devi~amente assinada e rubricada no Processo Administrativo n" 843/2012.

a) O Edital de ~REGÃO ELETRÔNICO N° 043/2012, seus anexos, a proposta e os documentos
que integram e~ sua totalidade. . i
b) As normas, ~s especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares da
CAERD e demais elementos existentes que sirvam à definição do objeto e das presta~ões
contratuais, bem como os demais elementos necessários à execução do presente contrato. I

j I

I

II _
III - DO REGI E DA CONTRATAÇAO OU FORMA DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA S GUNDA: O regime da contratação ou forma de fornecimento dos mate 'ais
licitados, será o pndireto, por menor preço por lote.

IV - DO PREÇ I DO OBJETO LICITADO

CLÁUSULA ERCEIRA: O preço global do presente contrato é de R$ 1.749.615,00 (pm
milhão, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quinze reais), sendo: I

I
ITEM DISCRI, INAÇÃO

I
QUANT. UNID. ARCA VLR VAJ OR

UNIT TOTAL

01 velocimétrico
1,5m3/h, 45°

18.360 Unido LAO 57,001.046.5 0,00

02 velocimétrico 12.300 Unido LAO
1,5 mvh, 45°

03 25,00

2

Luuem CJmerlatto Clne.cco
OAI'RO~5~



[~ 1 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA RONDÕNIA
-- ---;------.-----,------.-----'11-.--.-------.
,( sse ") COI'1

-- ----------+-----+----j-----f----t-------I
, .ito I'". gnéuco 18: UNID. LAO 807.00

vl ' ,~. .).1: J'
I \.ir S':CL. ---------------------~

râu, setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quinze

5.526,00

..r . . 1: ~K4 -'O DE EJ"VTREGA DO OBJETO LICITADO

r te : ')traW ela vigência de 12 (doze) meses. a contar da data
,I r ,,' . -rr o - Ai.\ .... :-"'c

.1-;: reterencra do anexo i o edita!.

•..• 'I lI.. prs LO li '-'\.ir..O ue 20 (v inte) dias entrega da autorização
~ i (lu p~ a L~) "l'RA TADA .

l

. ,., L": "Ud,-, 001';,0 .citacc. no local de signaco no Termo
'1 1 er.a ~"p nsab lidade de reposição .0 mesmo, que a

o !lT~Ll.L. ou desconrorrne:

( ~. t

: ) or.ieto ...clicitao na Ata de Registro de Preços.
, lr- a ~. E D. podendo esta convocar as demais

1 ~ 1 ' io. (. a que no prazo ae 08 (oito) dias utei s. proporem a
a,. ~ Jr1, _ '( ea 'r ;:',0 certame.

.:

.. 1. dLI ,)~ .lu Companhia de Águas c Esgotos de
~,U idacão. exercício de 2014, Elementos de

, I -v n-:.' nos ...:1'. ~:ra~ .. nstaurado através do Processo

) r. ':!1.r~( ~\Jo o~e;o licitad ~~as .ot~~ :iscais
•• '-. , .liÇ~ çaJ T jOL\IlM - a responsabilidade de

I. U " :r er, r.iensa de acordo com a Autorização de
_ ~.'.' s '~C .2::!OS.

, r I
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[~ 1 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA RONDÔNIA
5 IIlGIIA ao' IIA(I

1

r
i..l \... 1•.I )fl < .: • .iditoria nterna - CAI - . para que sejam

\ :r..• 1 a rna. 8~ , oras Fiscais/Faturas. provas de recolhimentos
~, S, \, rGT~ e ainda. regularidade junto a Fazenda Federal

, (k.!}.. tas. Estadua, e j lunicipal, sob pena dos valores
1 _ .Jos \'.-__.<1 CAERD no referido pagamento.

r . :\\,t

\" \

r'· ....I,. I , lI)

1.• 11e.tu f .ai.cem decorrente de eventuais atrasos de
.bseot.•e ue .ic vencimento da fatura. até a data do efetivo
I .011,'..., a t},5~/o .rneio por cento) ao mês, sobre a Nota

·êt.c.a e cac..ielas determinadas por leis. decretos,
T_~.'\.-'ADA se obrigara:

, .
. I 1,L.. \ n. li! do seus empregados em serviço),

J objeto co contrato em que se verifiquem vícios ou
C,U_ j m ~.:caL1.

:'1. Ie 12 I ..l ,ze) horas e, por escrito. no prazo de
,~..; ).. a~Jr.teci,l1enLo:, C; e impeçam mesmo

e ...' 'ç ponsaoilidade. relativos ,:. execução do
1':.'. .m Li'vo de caso fortuito ou de por força maior;

!ri?"::. ~!~ u serem conreccionacos. conforme
1. J . ..;. (

, . •••. I .r. ,'_lr~r:,.: toca a execução uo contrato, em
(lr.~ as umidas. todas as condições de habilitação e, '

l .. ~j 'I., h :e'", ... '-tI rentes e demais disposições legais, a

CNPJ. 05.914.254/0001-39 - JUCOR 11.300000111 ••.~m-t-;'A -2 - INSC. EST. 00
AV, PINHEIRO MACHADO, 2112 - BAIRRO SÃ OVAO - CEP 6.804-046 - PORT

FONE-FAX: (69) 3216-17. - -rnail: juridico@ca rd-ro.corn.br

~ _l ~c~k contrato. desde



[~ 1 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA RONDÔNIA

a e i.reg ••dos materiais pela CONTR,\ TADA.

('.\ERD. te .l em especial poderes para sustar a entrega dos
Ú uO -':,JJ1"; a discriminação do objeto contratado .

•1\ '-, ca ~Llll à • xdmm stração ou a terceiros. por culpa ou

I, ••. c l r ( ...• 1 c: \. Oil1t1 er-ientar n. ; 23/06, conforme regulamentada
_ 1

)

I .:t .

• t' to r: I' () le.2CJ,'~·p;11e de força maior ou caso fortuito, nos
11':'.H Sl,- cun+-rimcnto nos prazos e demais obrigações instituídas

( I'I TAi \ isent., .ie multas e penalidades pertinentes,
.ro.i :!.rmra anovado.
~, PARTES

J < :

, 1 j' \.: "C0, os erncndrmentos sobre os materiais ora
~ 1 ~'" ,;,> .•• \ isos e outros imprevistos. somente serão

. ..», u ,.:.t. -, pvr cscruos e entregue ou recebidos mediantel

, "

~1•... nexecuçâo parcial ou total das condições
u c t, ")( na cn.rcga dos materiais. salvo por motivo de
IlI' •..1,.11.. poderá. garantida a prévia defesa. aplicar à

J-=,

,l l ..~ .L,)) ao c.a. por atraso sobre ) valor total do

, ,l" c. l,-C.li;"lCllt) de contratar com a CAERD, pelo

'I

lC 1 e '1(1 ra.ura. nos casos revistos de atraso ou
'~'!"1Lni,:d' Dor escrito o motivo do débito à

CNPJ. 05.914.254/0001·39 - JUCOR 1130000011,1
AV PINHEIRO MACHADO, 2112 - BAIRRO S

FONE-FAX (69) 3216·1

\
- INSC. EST. ooood 0.27648-1

ISTÓVÃO . CEP 76. 04·046 - PORTO V LHO/RO
- E-mail: juridico@caerdro.com.br
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[ ~ 1 COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA RONDÔNIA

CL;\.V I L~. DECIMA TERCEIRA: A CAERD assiste o direito de recusar quaisquer
ma.en. L; _. ra fase de entrega não estejam em conformidade com o ajustado, através de ato de
recusa -.:. Je ... ido pela GEMM, desde que consignados os motivos.

XiV - D."!Lk.,GISLAÇÃO APLICÁ VEL E DOS LASOS OMISSOS

CLÁL;:o,i L DECIMA Ql!ARTA: A execução do presente contrato obedecerá às disposições
da Lei 8.66b 93. sendo que todas as dúvidas decorrentes da execução contratual serão dirimidas
preso-v. lt.. )--;e os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo do interesse público.

tC _fh

desce -
peí i :

cor u» l

preço,
de un (

X J

CL,.' •••.
ur il
d·,

pagar.i

X" li

U 1

dlÇuES GERAIS

') =C~ vIA QlJVn "t.: A (.AERD se reserva o direito de, a qualquer tempo
":,-111uS eventualmente existentes. toda e qualquer importância que lhe for devida

, ,. D·., por descumprimento ou infrigência das cláusulas ajustadas no presente

H, - LHA SE I A: Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do material
•• (f -: ~d)i\ cs.ara sujeita a multa compensatória de 10% (dez por cento) do

'.1 ajus.ado. As multas moratórias c compensatórias serão autônomas, a aplicação
, _:1. nd: "Ja cutn., ambas independentes e cumulativas,

.•...!',( I\1A sÉ I'I: tA: A CAERD poderá a qualquer tempo promover
-x 1'; l\.) antecipa.la do Te 'mo Contratual, desde que se configurem quaisquer

1,-, • nos AI'.. 77 78 e 79 da Lei 8.666/93.

.( ) uescumpr.mento pela COl\TRA TA DA de qualquer das condições
ici.na ..a a CAt~RlJ a imediata rescisão ao presente contrato. independente de

l_i .],10-: Y11Ul,a. seja a que tíu.io for.

<\ on A v .\. r\~,partes e egelTI o Foro da Comarca de Porto Velho - RO ~
, -,~ r li l r-ar.. inmi. c ua.q .er nendência decorrente do presente instrumento. .

li .' outro n-ais privilegiado que seja.

/ \
CNPJ. 05.914.254/0001-39 - JUCOR 11.3.0000011.1 . SUFRA 1 007.30-2· INSC. EST. 00000' 00.27648-1

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 - BAIRRO SÃO CRIST - CEP 76.804-046 - PORTO V LHO/RO
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, A ~

COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA RONDÕNIA

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
igual teor.

Porto Velho-RO, 05 de fevereiro de 2014.

PELACAERD:

AVENILS~~~s.p.
Diretor l"\I.ll·LIUD

WALMIR BERN'~fj
Diretor Comerei

A A RODRIGUES
e e entant~Legal

TESTE~S: 1- _
NOME:
CPF.:

2 - ~N~O~ME~-:-------------------
CPF:

,{,.. .. ~

~ ?/rJo'Jllo/t,
7
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