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I CONTRATO Nº 004/2014-CAERD'---------------

DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES:

A- DA CONTRATANTE
Razão Social:
Sede:

CGC/MF:
I.E.:

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
Av. Pinheiro Machado, 2112 - São Cristóvão
CEP76.804-046 - PORTO VELHO - RO
05.914.254/0001-39
101.27648-1

Representante Legal: Nos termos do Estatuto Social, artigo 31, Parágrafo único, I,:
Diretora Presidente, IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR, brasileira, portadora do CPF
sob º 138.412.111-00 e Cédula de Identidade RG sob nº 001165935 SSP/MS, residente em
Porto Velho-RO, e Diretor Administrativo e Financeiro, AVENILSON GOMES DA TRINDADE,
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº440625 SSP/RO, CPF nº 420.644.652-
00, residente em Porto Velho, ambos com endereço profissional na Avenida Pinheiro Machado,
2112 - São Cristovão.

B- DO CONTRATADO
Razão Social:
Sede:

CNP/MF:

AMARAL E QUIULI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua D. Pedro 11 637, Sala 710, 7º Andar
CEP76801-066 - Porto Velho - RO
108.702.07000170

Representante Legal: CLÉBERJAIR AMARAL, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, sob o nº 2856, residente e domiciliado
na cidade de Porto Velho, com endereço profissional rua Dom Pedro li, 637 - 7º andar sala 710
- Edifício Centro Empresarial em Porto Velho.

As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente
contrato que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, autorizadas
pelo Processo Administrativo nº 140/14, Contratação Emergencial, consoante disposto no art.
24, IV, da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 nos termos seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

RECEBIDO
J 'O 1. "\ CNPJ 05.914.254/0001-39 - JUCER 11.3.0000011.1- SUFRAMA 710007.30-2 - INSC. EST. 00000000.27648-1

Data:_v_I_, ~ 10 !lI AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 - PORTO VELHO - RO CEP 76.804-046 - FAX: (069) 3216-1707
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1.1 Constitui o objeto deste contrato a prestação de serviços advocatícios para assuntos que
envolvam a) todas as ações referentes a tributos e débitos previdenciários na esfera judicial e
administrativa, de ordem Municipal, Estadual e Federal; b) promover o acompanhamento de
ações de execução fiscal já em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região e
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, bem como promover o acompanhamento de
cobranças administrativas já em trâmite; c) ingresso de demanda judicial junto à Justiça
Federa" visando à desoneração da folha de pagamento quanto ao INSS empregador e à
imunidade tributária da Companhia, referente a PIS e COFINS; d) buscar junto à Receita Federal
novo parcelamento - REFIS.

cLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

2.1 O CONTRATADO se responsabiliza pela execução dos serviços contratados, adotando as
medidas necessárias à defesa dos direitos da CONTRATANTE, abrangendo todas as fases
processuais, até o trânsito em julgado da decisão definitiva do mérito.

2.2 Será de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todos os tributos e encargos
sociais incidentes sobre a prestação dos serviços objetos deste contrato.

2.3 Ao CONTRATADO é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza do presente
instrumento sem prévia autorização da CONTRATANTE.

cLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERViÇOS

a) Caberá ao Contratado a obrigação de proceder ao levantamento de todas as ações
judicializadas em face da Companhia, bem como apresentar um relatório
circunstanciado da situação processual de cada uma individualmente;

b) A prestação de serviços extrajudiciais e judiciais com escopo de defender a CAERD nas
demandas referentes ao item 1.0. objetivando buscar a estabilidade da Companhia
como prestadora dos serviços de saneamento no Estado de Rondônia frente as
adversidades surgidas ao longo da gestão;

c) Dar suporte interno necessário a elucidação de questões tributárias e previdenciárias,
bem como pertinentes a multas por descumprimento de legislação trabalhista;

d) Elaboração de relatório o mais breve possível referente aos trabalhos desenvolvidos
sempre que solicitado pela Companhia;

e) Encaminhamento a Companhia de cópias de todos os andamentos processuais, atas de
audiências e expedientes que forem realizados no âmbito da atuação processual e
administrativa, o que deverá ser imediatamente encaminhado à Companhia após o
respectivo protocolo;

f) O Contratado deverá apresentar um relatório mensal de suas atividades, devendo
acompanhar as Notas Fiscais pertinentes.
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g) O Contratado se comprometerá a comparecer a Companhia para esclarecime
referente ao objeto do contrato mensalmente ou sempre que solicitado;
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h) O Contratado deverá solicitar no prazo mínimo de cinco dias, importâncias destinadas
ao pagamento de custas, emolumentos, taxas e outras despesas desta natureza.

i) O Contratado deverá encaminhar à Contratante a relação de profissionais que integram
o seu corpo jurídico.

j) O contratado, quando necessitar de apresentação de relatórios e documentos por parte
da contratante, deverá solicitá-Ios no prazo mínimo de 15 dias.

k) O Contrato deverá comparecer a todos os atos processuais em que a presença de
patrono da Contratante seja necessária

cLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

4.1 Caberá à CONTRATANTE:

4.1.1 pagar custas processuais, emolumentos e o que for necessário ao bom desempenho dos
serviços prestados pelo CONTRATADO, tanto na esfera judicial quanto na esfera administrativa.

4.1.2 fornecer todos os elementos necessários à execução dos serviços e efetuar o pagamento
na data fixada.

4.1.3 o ressarcimento das despesas do Contrato, referente a passagens, estadia e locomoção,
mediante a comprovação das mesmas, desde que previamente autorizado pela Companhia.

cLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA

5.1 A vigência do presente contrato será de 180 (cento e oitenta) dias ou até que se conclua o
novo procedimento licitatório.

cLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

6.1 Em contrapartida pelos serviços prestados, a CONTRATANTE pagará o valor fixo de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mensais.

6.1.1 Não haverá honorários ad exitum.

6.2 Como condição para pagamento da nota fiscal/fatura, o CONTRATADO deverá manter a
situação de regularidade para com a seguridade social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e a Justiça do Trabalho (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT); ,

6.3 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
da apresentação 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.
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6.4 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias, contado
da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.

6.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados.

6.5.1 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 tendentes ao sancionamento do CONTRATADO e rescisão contratual.

6.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

CLAÚSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE

7.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis, no prazo de vigência do Instrumento Contratual de
180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o Artigo 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/2001.

cLÁUSULA OITAVA - DOCUMENTOS
8.1 O presente contrato é autorizado pelo Processo Administrativo n.º 140/14, assim, para
tanto, integram o mesmo todos os documentos apensados ao referido processo, guardada a
necessária conformidade entre eles, devidamente assinados e/ou rubricados, regularizado na
forma prevista na Lei n.º 8.666/93, que rege também a forma deste contrato, submetendo-se
as partes aos referidos diplomas legais, suas alterações e à legislação superveniente,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

cLÁUSULA NONA - RELAÇÃO DE TRABALHO

9.1 Os empregados do CONTRATADO alocados para a execução dos serviços ora contratados ~
não terão o vínculo empregatício com a CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO E MULTA .

10.1 Por atraso injustificado ou a inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contr
a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguln s
penalidades:
10.1.1 Advertência;
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10.2.1 Multa de 20% (vinte por cento), pela inexecução parcial, calculada sobre o valor mensal
da obrigação contratual;

10.2.2 Multa de 30% (trinta por cento L pela inexecução total, calculada sobre o valor total
contratado;

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

10.4 O presente contrato poderá ser rescindido livremente por qualquer dos contratantes,
mediante notificação prévia da parte que tomar a iniciativa, com antecedência de pelo menos
30 (trinta) dias, através de expediente, diretamente ou por via postal, indenizando a outra
pelos prejuízos causados;

10.5 No caso de rescisão conforme item 10.1, responderá por perdas e danos causados.

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

A despesa está assegurada no orçamento de 2014, através do Elemento de despesa nº
413.103.322.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSiÇÕES COMPLEMENTARES

11.1 Ao CONTRATADO é vedado prestar a terceiros quaisquer informações sobre a natureza ou
o andamento da execução dos serviços objetos do presente Contrato, bem como sobre
documentos e dados a ele relacionados, não podendo divulgá-Ios por qualquer meio sem a
devida autorização da CONTRATANTE.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

12.1 O Foro do presente contrato é o da Comarca da Capital do Estado de Rondônia, com
renúncia expressa a qualquer outro.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias
de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Velho-RO,17 de Fevereiro de 2014.\

PELA CONTRATANTE:
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IACIRA TEREZINHA ~ODRIGUES DE AZAMOR
Diretora Pr sidente

AVENIL

Diretor
S D TRINDADE

m""IK:1· ••..d1-ivoe Financeiro
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TESTEMUNHAS: 1- _
NOME:

CPF.:

2- _

NOME:
CPF:
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