
CONTRATO N° 003/2014-CAERD

I - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES
A- DA CONTRATANTE

Razão Social: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAEI}D
Sede: Av. Pinheiro Machado, 2112 - São Cristóvão.

CEP 76.804-046 - PORTO VELHO - RO I
05.914.254/0001-39
00000000.27648-1

CGC/MF:
I.E.:

Representante Legal: Diretora Presidente, IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZ~IMOR,
brasileira, separada judicialmente, arquiteta, portadora da Identidade RG n? 001165935 S. P/MS,
CPF sob n? 138.412.111-00, Diretor Administrativo e Financeiro, AVENILSON GOM S DA
TRINDADE, brasileiro, casado, Economista, portadora da Identidade RG n? 440.625 SSr/RO e
CPF/MF sob o n" 420.644.652-00, Diretor Técnico e Operacional, NELSON EDUARDO GpMES
MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Identidade RG sob ~ ° M-
1.144.530 SSP/MG e CPF sob n. ° 469.272.716-00 e Diretor Comercial e de Negócios, W LMIR
BERNARDO DE BRITO, brasileiro, casado, Administrador, Especialista, Identidade G. n"
379244 SSP/RO, CPF/MF sob n? 408.920.852-15, todos residentes e domiciliados nesta cidade de
Porto Velho-RO. I

B - DA CONTRATADA I
Razão Social: CONEXÃO BRASIL LTDA-ME
Sede: Rua Chico Mendes, 88 - Nacional

CEP 76832-836 - PORTO VELHO - RO
CGC/M F: 04.767.594/0001-11

Representante Legal: MARIA DE FÁTIMA RAMOS LEITE, brasileira, casada, administra ora de
empresa, portadora do CPF sob o n.? 192.091.342-49 e RG sob o n." 232.211 SSP/RO.

As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente contr to que
tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, autorizadas pelo P ocesso
Administrativo n? 1067/2013, através de Dispensa de Licitação na forma prevista na Lei n° 8 666/93
que rege a forma deste contrato, submetendo-se as partes aos referidos diplomas legais e Idemais
legislação superveniente, e ainda as cláusulas e condições abaixo estabelecidas. i

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para prestar serviço de manute çãolde No-
, I

break IOKVA (Modelo TB 10.000 L) à sede da Companhia de Aguas e Esgotos de Rondônia - C E~D/RO,
em Porto Velho. I

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - Execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DO OBJETO LICITADO

3.1 O preço global do presente contrato é de R$ 5.666,00 (cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais),

I
4.1 Para a e~ecução do serviço, a empresa terá um prazo de 05 (cinco) dias após a emissão da
AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO - AF pela CAERD, no endereço sito à Av. Pinheiro Machado,
21 12, São Cristóvão - Porto Velho. I

4.2 O prazo de duração do contrato será de 05 (cinco) dias, contados da data certificada na Certidão dr início
da Prestação de Serviço emitida pelo gestor do contrato quando do recebimento definitiva da inst~ação e
ativação do serviço. .

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1 Os recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, do fatur

1
mento,

elemento de despesa n? 413.105.335 (Manutenção de Hardware), instaurado através do P ocesso
Administrativo n". 1067/2013.

ICLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresent ção da
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado. i

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

6.1.2Como condição para pagamento da nota fiscal/fatura, a empresa deverá manter as esmas
condições de habilitação;

6.2 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contado da d ta final
do período de execução dos serviços.

6.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor com etente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em rela ão aos
serviços efetivamente prestados. ~I

6.3.1 Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o serviço
tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências te dentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. I

6.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratar-o' ou
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira p dente
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Co tratad~ ~.I)\
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providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iruciar-se-a apos a comp ovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

6.5 Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à Contratada, apli ar-se-á
o índice do IPCA pro rata diem, a título de compensação financeira, que será o produto result nte da
multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias de atraso, repetin o-se a
operação de cada mês de atraso

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

CLAÚSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7. I Os preços serão fixos e irreajustáveis, no prazo de vigência do Instrumento Contratual de 05 (cinc ) dias,
de acordo com o Artigo 2° da Lei Federal n" 10.192, de 14/02/200 I.

CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 Além daquelas condições estabelecidas no Termo de Referência e daquelas determinadas
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, são obrigações da CONTRATADA:

8.1.1 Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, (incluindo seus empregados em serv ço), às
suas expensas, no todo em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou inc reções
resultantes da execução ou que a impeçam.
8.1.2 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se izerern
necessários, decorrentes de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, da Lei
Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Assessoria Jurídica - AJU.
8.1.3 A comunicar a CONTRATANTE, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por esc ito, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam nesmo
temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade, relativos à execução do Instr mento
Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior;
8.1.4 Informar na planilha de preços obrigatoriamente os tipos e marcas dos serviços
utilizados. A sua não observância ensejará a desclassificação da empresa naquele item.
8.1.5 Informar a qualidade e garantia dos materiais, caso a empresa não apresente, el
desclassificada.
8.1.6 A inobservância ao disposto nos itens acima, implicará no andamento do processo até a sua
regularização.
8.1.7 A contratada deverá oferecer os serviços a serem confeccionados, conforme discrimii ad no
Termo de Referência na CAERD, em anexo.
8.1.8 É obrigação da contratada é de manter, durante toda a execução do contrato, em compati ili
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exig d s na
licitação.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

),
I

9.1 Além daquelas condições estabelecidas no Termo de Referência e daquelas determinadas por leis,
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE são obrigações da contratan e:



I
I

9.1.1 Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas as COfdições
regidas no Contrato.
9.1.2 Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços pela Contratada. I
9.1.3 A fiscalização exercida pela CAERD terá em especial poderes para sustar a entrega Idos os
objetos que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado. I
9.1.4 Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou 0010 da
Contratada.
9.1.5 Deverá atender as alterações da Lei Complementar n. 123/06, conforme regulamenta a pelo
Instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

10.1 Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação viget te, que
obste cumprimento nos prazos e demais obrigações instituídas neste contrato, ficará a CONT T ADA
isenta de multas e penalidades pertinentes, justificando-se, destarte, a alteração do cronograma aprova o.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

11.1 Todos os entendimentos sobre os serviços ora contratados, bem como comunicações, solic tações,
avisos e outros imprevistos, somente serão considerados para os fins de direito, quando feitos por es ritos e
entregue ou recebidos mediante protocolo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, erro de execução ou emora
na entrega dos serviços, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a Administração poderá, g rantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

12.1.1 Advertência;

12.1.2.0 atraso injustificado na entrega, instalação ou ativação de que trata o presente Termo de Refi rência,
ficará sujeita a multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o total do contrat , até o
vigésimo dia consecutivo, contado a partir do primeiro dia útil após o término do respectivo prazo. partir
do vigésimo primeiro dia consecutivo, curnprir-se-á o disposto no subitem 12.1.4 deste Termo.

12.1.3 O atraso injustificado no atendimento do item 14 Termo de Referência anexo do Edital, suj itará à
Contratada a multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) a cada hora de atraso, calculado sobre valor
mensal do contrato.

12.1.4 Pelo descumprirnento total ou parcial do compromisso pela Contratada, a CAERD/RO poderá
rescindir o contrato, anular a Autorização de Fornecimento - AF e/ou aplicar multa de até 10% (I ez por
cento) sobre o valor estimado para o contrato.

l
12.1.5 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CAERD, pelo p azo de
02 (dois) anos.

I

12.2 As penalidades de multa poderá ser cumulada com qualquer das demais.

.~.
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~-12.3 A ap1icaçãp de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrati~o que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n? 8.666, de 1993, e Resolução de Diretoria n". 007/DIREX/2010. I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES,

13.1 É vedado à CONTRATADA:

13.1.1 CauFionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por p rte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

,; -
CLAUSULA DF+CIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

i

14.3. O termo de(eSciSão, sempre que possível, será precedido:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizações e multas.

,

14.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei n 8.666,
de 1993, com aslconsequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das anções
previstas neste Termo de Contrato.

!
14.2 A CONTR~ TADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão admini trativa
prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

J

I

CLÁUSULA D~CIMA QUINTA - ALTERAÇÕES

15. I Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.
1

15.2 A CONT~ATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscii
supressões que Se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atual izado do contrato.

I

15.3 as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o li ite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.,

. ~.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

16. I À CONTRt TANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo descontar dos créditos eventu Imen
existentes, toda, qualquer importância que lhe for devida pela CONTRATADA, por descumprim
infringência das ~Iáusulas ajustadas no presente contrato .



16.2 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União,' no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As partes Jlegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO como único competente para dirimir
qualquer pendência decorrente do presente instrumento, renunciando a qualquer outro mais privilegi do que
seja.

E por estarem aS1im justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de ;gual teor.

1 Porto Velho-RO, 10 de fevereiro de 2014.

PELA CAERD/CONTRA TANTE:

IAClRA T. R DE AZAMOR
Diretora P esidente

AVENILS:mMmE
Diretor Ad

WALMIR BERN O DE BR TO
Diretor Comercial de Negóci s

PELA CONTRATADA:

~ Ltle r~trH-o~· ~
MARIA DE FATIMA RAMOS LEITE

Representante Legal

1
TESTEMUNHAS: 1- ~ _
NOME:
CPF.:

2- _
NOME:
CPF:

6


