
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE R

CONTRATO N° 002/2014-CAERD

I - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A - DA CONTRATANTE

Razão Social:
Sede:

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD
Av. Pinheiro Machado, 2112 - São Cristóvão
CEP 76.804-046 - PORTO VELHO/RO
05.914.254/0001-39
0000000027648-1

CNPJ/MF:
I.E.:

Representante Legal: Diretora Presidente, IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMiOR,
brasileira, portadora da Identidade RG n° 001165935 SSP/MS, CPF sob n? 138.412.111-00, Diretor
Administrativo e Financeiro, AVENILSON GOMES DA TRINDADE, brasileiro, casado, Econo~ista,
portadora da Identidade RG n? 440.625 SSP/RO e CPF/MF sob o n° 420.644.652-00, Diretor Técn co e
Operacional, NELSON EDUARDO GOMES MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro eletri ista,
portador da Identidade RG sob n. ° M-1.l44.530 SSP/MG e CPF sob n. ° 469.272.716-00 e Diretor
Comercial e de Negócios, WALMIR BERNARDO DE BRITO, brasileiro, casado, Administrador,
Especialista, Identidade RG. n" 379244 SSP/RO, CPFIMF sob n" 408.920.852-15, todos residentjes e
domiciliados nesta cidade de Porto Velho-RO.

B - DA CONTRATADA:

Razão Social:
Sede:

IGR PAULlNO & CIA LTDA.
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 210 - CENTRO
CEP 78.950-000 - OURO PRETO D'OESTEIRO
02.185.233/0001-31CNPJ/MF:

!
Representante Legal: CLAUDECIR SEBASTIÃO PAULlNO, brasileiro, casado, empresário, portador do
RG n." 000.256.368-SSP/RO e do CPF/MF sob o n." 286.166.002-30, residente e domiciliado na RU1 Rui
Barbosa, 190, Alvorada - Ouro Preto D'Oeste/RO. I

As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente contrato que temi por
finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, autorizadas pelo Processo Administrativo n° 0996/2~12 e
pela Lei n° 8.666/93, que rege a forma deste contrato, submetendo-se as partes aos referidos diplomas legiis e
demais legislação superveniente, e ainda as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

II - DO OBJETO DO CONTRATO - A presente licitação tem por objetivo a Contratação de empresa especíatísada
na prestação de serviços de assistência técnica, de socorro mecânico e manutenção, preventivos e corretivos,
inclusive funilaria e pintura, com fornecimento de peças originais, genuínas e similares, componentes e acessórios
de reposição com padrões de qualidade e necessária garantia por, seus produtos, para os veículos oficiais I que
compõem e aqueles que venham compor a frota oficial da Cia de Aguas e Esgotos de Rondônia - CAERD !para
atender as cidades de Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra e Urupá, conforme as especificações contidas no Termo
de Referencia. !

LOTE I

ITEM DlSCRIMINAÇÃO
QUANT. UNIDADE

VALOR T~~L
DO LOTE

I

01
Contratação de empresa especializada na prestação de

!
I serviços de assistência técnica, de socorro mecânico e SERVIÇO I

I manutenção, preventivos e corretivos, inclusive funilaria I

I
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I e pintura, com fornecimento de peças originais, genuínas
e similares, componentes e acessórios de reposição com
padrões de qualidade e necessária garantia por seus
produtos, para os veículos oficiais que compõem e
aqueles que venham compor a frota oficial da Cia de 01 R$ 112.059,33
Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD para atender as
cidades. de Jaru e Theobroma, conforme as especificações

I contidas no Termo de Referencia do anexo I do Edita!.
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ 112.059,33 (cento e doze mil e cinquenta e nove reais e
trinta e três centavos).

CLÁUSULA PRIMEIRA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assistência técnica,
de socorro mecânico e manutenção, preventivos e corretivos, inclusive funilaria e pintura, com fornecimento de
peças originais, genuínas e similares, componentes e acessórios de reposição com padrões de qualidade e necessária
garantia por seus produtos, para os veículos oficiais que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial da
Cia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD para atender as cidades de Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra e
Urupá, conforme as especificações contidas no Termo de Referência.

Parágrafo 10
- Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles,

devidamente assinada e rubricada no Processo Administrativo n" 0996/2012.

Parágrafo r - As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares
da empresa CONTRATANTE e demais elementos existentes que sirvam à definição do
objeto e das prestações contratuais, bem como os demais elementos necessários à
execução do presente contrato.

111- DO REGIME DA CONTRATAÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA - O regime da contratação ou forma de fornecimento dos SERVIÇOS licitado, será o
indireto, por menor preço por lote.

IV - DO PREÇO DO OBJETO LICITADO

CLÁUSULA TERCEIRA - O preço global do presente contrato é de R$ 112.059,33 (cento e doze mil e
cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).

v - DO EXAME, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO

CLÁUSULA QUARTA- O presente contrato terá vigência de 12 (DOZE) meses, a contar da data do recebimento
da Ordem de Serviços.

Os objetos licitados serão entregues conforme Termo de Referência.

2 Os serviço deverão ser entregue no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas após a entrega da
respectiva Ordem de Serviços fornecimento pela contratada.

3 O proponente vencedor obrigar-se-é fornecer todo o objeto licitado, no local designado no Termo
de Referência, sendo inteira responsabilidade de reposição do mesmo, que a qualquer tempo venha
a ser constatado como irregular ou desconforme.

VI - DA FONTE DE RECURSOS
CLÁUSULA QUINTA - Os recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD,
do faturamento e da arrecadação, exercício 2014 de Elementos de Despesas n° 413.204.330 (Reparo e manutenção
de veículos), instaurado através do Processo Administrativo n". 0996/2012.
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VII - DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA - O faturamento ocorrerá mensal de acordo com a Autorização de Fornecimento AF do autor
do contrato na ocasião do pedido dos objetos licitados.

O pagamen'to dar-se-á 30 (TRINTA) dias após a entrega do objeto licitado e das Notas Fiscais devidamente
certificadas pelo o gestor do contrato, a responsabilidade de tramitar o processo até a Gerência Financeira - GFIN,
para que sejam providenciados registro e pagamento.

Parágrafo Único - Deverá acompanhar as Notas Fiscais/Faturas, provas de recolhimentos previdenciários e
fiscais relativas ao INSS, FGTS, TRABALHISTA e ainda, regularidade junto a Fazenda
Federal e Divida Ativa da união, Estadual e Municipal, sob pena dos va ores
correspondentes aos mesmos, serem retidos pela Contratante no referido pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - O ressarcimento financeiro decorrente de eventuais atrasos de pagamento será calculado
do dia subseqi1ente ao vencimento da fatura, até a data do efetivo pagamento, a aplicação de juros moratóri1S de
0,5% (meio por cento) ao mês, sobre a Nota Fiscal/Fatura em atraso "pro-rata dies".

IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA .

CLÁUSULA OIT AVA - São obrigações da CONTRATADA, além daquelas constantes no Termo de Referência e
daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATADA se obrjgará
a· I. I

1. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, (incluindo seus empregados em serviço), às suas expensas, no
todo em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou incorreções resultantes da execução ou 9ue a
Impeçam. i,

2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrent~s de
modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do ralor
contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da
Assessoria Jurídica - AJU.

3. A comunicar a CONTRATANTE, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo d~ 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir
seus deveres e responsabilidade, relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo
de caso fortuito ou de por força maior; :

4. Informar na planilha de preços obrigatoriamente os tipos e marcas dos serviços a serem utilizados. A su, não
observância ensejará a desclassificação da empresa naquele item. I
5. Informar a qualidade e garantia dos materiais, caso a empresa não apresente, ela estará desclassificada. '

I

6. A inpbservância ao disposto nos itens acima, implicará no andamento do processo até a sua regularização.
I

7. A contratada deverá oferecer os materiais a serem confeccionados, conforme discriminado no Termr de
Referência na CAERD.

8.É Obriga:ão da contratada manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as Obrigaçõel por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA NONA - São obrigações da CONTRATANTE, além daquelas determinadas por leis, decretos,
regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se obrigará: I
1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas às condições regid~s no

~~. i
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2 -
I

Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais. pela Contratada. I
I
I

A fiscalização exercida pela CAERD, terá em especial poderes para sustar a entrega dos os objetos que
estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.

3 -

4- Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo da Contratada,

5 - Deverá atender as alterações da Lei Complementar n. 123/06, conforme regulamentada pelo Instrunjento
convocatório. I

x-DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO
I
I

CLÁUSULA DÉCIMA - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação
vigente, que obste cumprimento nos prazos e demais obrigações instituídas neste contrato, ficará a CONTRA T~DA
isenta de multas e penalidades pertinentes, justificando-se, destarte, a alteração do cronograma aprovado. i

I

'(1- DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Todos os entendimentos sobre os materiais ora contratados, bem r' mo
comunicações, solicitações, avisos e outros imprevistos, somente serão considerados para os fins de direito, qu ndo
feitos por escritos e entregue ou recebidos mediante protocolo.

I
XlI- DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato,
erro de execução ou demora na entrega dos serviços, salvo por motivo de força maior ou caso fortuijo, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: !

I
Multa de 0,05% (Cinco centésimos por cento) ao dia, por atraso sobre o valor total do Contrato, até o lrite
de 2% (dois por cento). i

I

Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CAERD, pelo prazo t 02
(dois) anos.

A CAERD fará glosa direta e integralmente na fatura, nos casos revistos de atraso ou inexecução parcial do
objeto licitado, devendo comunicar por escrito o motivo do débito à Contratada. !

XlII - DA REJEIÇÃO I
I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATANTE assiste o direito de recusar quaisquer materiais, qJe na
fase de entrega não estejam em conformidade com o ajustado, através de ato de recusa expedido pela Gerência de
Gestora do Contrato, desde que consignados os motivos. !

2 -

1 -

3 -

XlV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A execução do presente contrato obedecerá às disposições da Lei 8.66~/93,
sendo que todas as dúvidas decorrentes da execução contratual serão dirimidas preservando-se os direitof da
CONTRATADA, sem prejuízo do interesse público. i

I
!

XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
I

", t

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo =dos
créditos eventualmente existentes, toda e qualquer importância que lhe for devida pela CONTRATADA, por
descumprimento ou infrigência das cláusulas ajustadas no presente contrato.

I 4
I
I
I
I
I
I
I
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do SERVIÇO licitado, a
CONTRA TADA estará sujeita a multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global ora ajustadc, As
multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não excluindo a da outra, ambas
independentes e cumulativas. !

I
I

XVI- DA RESCISÃO CONTRA TUAL I
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo promover unilateralm)te a
extinção antecipada do Termo Contratual, desde que se configurem quaisquer das hipóteses elencadas nos ~ 77,
78 e 79 da Lei 8.666/93. I

i
Parágrafo Único - O descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condições especifictdas,

facultará à CONTRATANTE a imediata rescisão do presente contrato, independente de
pagamento de qualquer multa, seja a que título for. I

XVII - DO FORO I
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO como ~nico
competente para dirimir qualquer pendência decorrente do presente instrumento, renunciando a qualquer outro rais
privilegiado que seja. '

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

PELACAERD:

I

Porto Velho-RO, 10 de fevereiro de 21014.

I
I
1

NELSON EDUARDO GOMES MARQUE~
Diretor Técnico Operacional i

1

I
i

WALMIR BERNARDO DE BRITO I
Diretor Comercial de Negócios I

I
I
I
I

i
!
i
I

IACIRA TEREZINHA RODRIGUES AZAMOR
Diretora Presidente

AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Diretor Administrativo e Financeiro

PELA CONTRATADA:

CLAUDECIR SEBASTIÃO PAULINO
Representante Legal

TESTEMUNHAS: 1- _
NOME:
CPF.:

2- _
NOME:
CPF:
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