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COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA RONDÔNIA
",," .-".,t o ESTADO DA (oo,(u,lo

CONTRATO N° 007/2014-CAERD

I -DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A- DA CONTRATANTE

CNPJ/MF:
LE.:

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

Razão Social:
Sede:

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, LUCIANO WALERIO LOPES
CARVALHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Identidade RG n? 299683 SSP/RO e
CPF/MF sob o n? 571.027.322-87, Diretor Técnico e Operacional, MAURO BERBERIAN,
brasileiro, casado, engenheiro civil e elétrico, portador da Identidade RG sob n. ° 169.937.185
SSP/SP e CPF sob n. ° 118.903.418-27e Diretor Comercial e de Negócios, WALMIR BERNARDO
DE BRITO, brasileiro, casado, Administrador, Especialista, Identidade RG. n? 379244 SSP/RO,
CPF/MF sob n? 408.920.852-15,todos residentes e domiciliados nesta cidade de Porto Velho-RO.

B- DA CONTRATADA:

CNPJ/MF:
I.E.:

NEOMAX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP.
Rua Tenreiro Aranha, n. ° 2743 - Centro
PORTO VELHOjRO
12.005.865/0001-20
0000000306575-8

Razão Social:
Sede:

Representante Legal: LUIZ GUSTAVO TOME MOLINA, brasileiro, casado, empresano,
portador da cédula de identidade RG n.? 7.556.286-1-SSP/PR e CPF/MF sob o n.? 039.074.719-03,
residente e domiciliado na Rua José Camacho, n.? 1040, B. Olaria - Porto Velho/RO.

As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente contrato que tem
por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, autorizadas pela Tomada de Preços n.?
005/2013 e pelo Processo Administrativo n" 191/2013, conforme as normas da Lei n? 8.666/93, que rege a
forma deste contrato, submetendo-se as partes aos referidos diplomas legais e outras normas
supervenientes e, ainda, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

II - DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia
para elaboração de PROJETOS DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE LODO DAS ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ÁGUA dos municípios de Guajará-Mirim, Ariquemes, [aru, Ouro Preto D'Oeste,
Rolim de Moura, Colora do D'Oeste, Cerejeiras, Espigão D'Oeste, Pimenta Bueno, Machadinho D'oes~

.í/JIJ '- CAERD: EM BUSCA DE UMA GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE
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Presidente Médici, conforme as especificações do Termo de Referência, anexo I do Edita
Preços n." 005/2013.

04 vR')
Parágrafo único. Integram este instrumento contra tual, guardada a necessária conformidade e e eles,...-'
devidamente assinados e rubricados no Processo Administrativo n.? 191/2013:

1- Edital de Tomada de Preços n." 005/2013, seus anexos, a proposta e os documentos que integram a sua
totalidade;

II - 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.

III - DO REGIME DA CONTRATAÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: O regime da contratação da execução dos serviços é o de menor preço global.

IV - DO PREÇO DO OBJETO LICITADO

CLÁUSULA TERCEIRA: O preço global do presente contrato é de R$148.000,OO (cento e quarenta e oito
mil reais).

V - DO EXAME, LOCAL, VIGÊNCIA E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO

CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a contar da data do
recebimento da Ordem de Serviços - OS.

Parágrafo único. Os serviços licitados serão entregues conforme Termo de Referência, anexo I do Edital.

VI - DA FONTE DE RECURSOS

CLÁUSULA QUINTA: OS recursos destinados para pagamento do objeto licitado são provenientes dos
Recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, do faturamento e da
arrecadação, exercício de 2014, Elementos de Despesas n? 133.102.002 - Estudos e Projetos - Tratamento.

VII - DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

1 - O proponente vencedor obrigar-se-á a fornecer todos os serviços a que se refere esta Licitação no local
designado no anexo I do Edital, sendo sua a inteira responsabilidade de reposição do mesmo, que a
qualquer tempo venha a ser constatado como irregular ou desconforme;

2 - A vencedora se obriga a fornecer todos os serviços a que se refere esta Licitação dentro do praz~
estipulado no item 15.0 do Termo de Referência, anexo I do Edital, sob pena de desobrigar a CAERD pela
prestação do objeto licitado, podendo esta convocar as demais participantes pela ordem de classificação
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para que no prazo de 08 (oito) dias úteis proporem a prestação dos produtos pelo preço ela ificaE,oc~mo1
vencedor do certame; A ·R .

3 - O recebimento dos serviços será efetuado por uma Comissão de Exame, Entrega e Recebimento,
integrada por 03 (três) membros nomeados pela contratante e por um representante da Contratada,
devendo ser lavrado no ato, o termo competente, no qual se certificará o caráter dos recebimentos, ou
seja, recebimento provisório, exames e finalmente o recebimento definitivo, o qual dependerá da
comprovação de que o objeto da contratação foi executado em conformidade aos termos contratuais.

VII - DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA:O pagamento dos serviços será efetuado até 30 (trinta) dias após a apresentação das
faturas de medições, correspondentes aos serviços executados, observadas as condições estabelecidas no
Termo de Referência do anexo I do Edital.

Parágrafo único. As medições serão elaboradas por avaliações mensais dos serviços executados com base
no termo de referência do anexo I do edita!, atestado pela comissão de fiscalização, observado o seguinte:

I - até o dia 02 (dois) após a realização dos serviços a contratada entregará as medições à contratante para
análise e aprovação;

11 - após 07 (sete) dias desse mesmo mês, a contratante analisará as medições e, se aprovadas, a
contratada emitirá as faturas correspondentes.

111 - devem acompanhar as Notas Fiscais/Faturas, provas de recolhimentos previdenciários e fiscais
relativas ao INSS, FGTS, DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, Certidão Negativa de Tributos Federal,
Trabalhista, Estadual e Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA: Na hipótese de atraso do pagamento, o valor respectivo será corrigido
monetariamente, a titulo de mora, de acordo com a variação dos "Índices Gerais de Preço Médio" - IGPM
da FGV,da data de vencimento da fatura até a data do efetivo pagamento à contratada.

IX - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA: Os preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei 8.880/94, no prazo de
vigências igualou superior a 1 (um) ano, sendo possível somente reajuste de preço após o período retro
mencionado dos serviços, mediante o índice IGP-DI/FGV.

X - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: São obrigações da CONTRATADA, além daquelas constantes no Termo de
Referência e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, as

seguintes: \

1. Cumprir rigorosamente com a entrega dos serviços; 1\1
2. Comunicar a Contratante por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer I .

alterações ou acontecimentos que impeçam, mesmo que temporariamente, a Contratada de
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cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas à execução deste to, (-?tal ou
parcialmente, por motivo de força maior; A ~.R ")

3. A Contratada não poderá repassar nenhum dos itens constantes neste Contrato a outra emprésa
sem o consentimento prévio e expresso da CARD. Fica estabelecido que caberá à Contratada a
responsabilidade total e integral pelo fornecimento dos serviços e igual responsabilidade também
lhe caberá por todos os serviços fornecidos por terceiros sob sua responsabilidade.

4. Responsabilizar-se pelo(s) atraso(s) ej ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total do
objeto desta Licitação.

5. Os serviços serão prestados sob inteira responsabilidade da Contratada, a quem caberá o
fornecimento e a administração dos recursos humanos necessários. O pessoal dos serviços deverá
estar obrigatoriamente vinculado à Contratada por contratos individuais de trabalho.

6. Na hipótese de danos causados pela Contratada a terceiros, clientes ou não da CAERD, a
Contratada terá um prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do ressarcimento do(s) dano(s)
causados ao(s) envoldido(s).

7. A Contratada deverá fornecer a relação de seu quadro de empregados que executaram os
serviços contratados, bem como a comprovação mensal de débitos trabalhistas para com estes;

8. Além das obrigações dos itens acima, a Contratada deverá atender ao item 8.0 e seus subitens do
Termo de Referência, anexo I do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA: São obrigações da CAERD, além daquelas determinadas por leis, decretos,
regulamentos e demais disposições legais, as seguintes:

1. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste contrato, desde que estabelecidas às condições
regidas no mesmo.

2. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais pela CONTRATADA.
3. A fiscalização exercida pela CAERD, terá em especial poderes para sustar a entrega dos objetos

que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado.
4. Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo da

CONTRATADA.

XI - DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

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 CONTRATADA isenta de multas e penalidades pertinentes, justificando-se, destarte, a alteração
do cronograma aprovado.
XI - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todos os entendimentos sobre os materiais ora contratados, bem
como comunicações, solicitações, avisos e outros imprevistos, somente serão considerados para os fins de
direito, quando feitos por escritos e entregue ou recebidos mediante protocolo.

XII - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas ~ A I

Contrato, erro de execução ou demora na entrega dos materiais, salvo por motivo de força maior ou ca~~V 'J

\
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COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNI

fortuito, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATA
penalidades:

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

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

3 -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.

XIII - DA REJEIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A CAERD assiste o direito de recusar quaisquer materiais, que na
fase de entrega não estejam em conformidade com o ajustado, através de ato de recusa expedido pela
Gerência de Obras da CAERD, desde que consignados os motivos.

XIV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A execução do presente contrato obedecerá às disposições da Lei
8.666/93, sendo que todas as dúvidas decorrentes da execução contratual serão dirimidas preservando-se
os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo do interesse público.

xv -DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: À CAERD se reserva o direito de, a qualquer tempo descontar dos
créditos eventualmente existentes, toda e qualquer importância que lhe for devida pela CONTRATADA,
por descumprimento ou infringência das cláusulas ajustadas no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do material licitado, a
CONTRATADA estará sujeita a multa compensatória de 10% (dez por cento) do preço global ora
ajustado. As multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não excluindo a
da outra, ambas independentes e cumulativas.

XVI - DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A CAERD poderá a qualquer tempo promover unilateralmente a
extinção antecipada do Termo Contratual, desde que se configurem quaisquer das hipóteses elencadas
nos Art. 77,78 e 79 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - O descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condições especificadas,
facultará à CAERD a imediata rescisão do presente contrato, independente de pagamento de qUalqu\ /\ I

multa, seja a que titulo for, V, V

\
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XVII - DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO cO\!liIQJWIl~~
competente para dirimir qualquer pendência decorrente do presente instrumento, renunciando a
qualquer outro mais privilegiado que seja.

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

Porto Velho-RO, 28 de Abril de 2014.

PELACAERD:

LOPES CARVALHO
ativo e Financeiro

EREZINHA R. DE AZAMOR
Diretora P esidente

MURO BERBERIAN
Diretor écnico e Operacional

WALMIRBERN
Diretor Comere

-
Q ~~PELtI~:TS\rJ~

~ ~~TOMEMOLINA
epresentante Legal

TESTEMUNHAS: 1 - _
NOME:
CPF.:

2- _

NOME:
CPF:
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