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CONTRATO N°033/015

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita com CNPJ de n" 05.914.254.0001-39, sediada nesta cidade de Porto Velho, sito na
Avenida Pinheiro Machado, 2112- São Cristóvão, neste ato Representante Legal: Representante
Legal: Diretora Presidente, IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR, brasileira, portadora
da Identidade RG n? 1165935 SSP/MS, CPF/MF sob n° 138.412.111-00, Diretor Administrativo e
Financeiro, LUCIANO WALÉRIO LOPES CARVALHO, brasileiro, portadora da Identidade RG n°
299683 SSP/RO e CPF/MF sob o n° 57102732287, Diretor Técnica Operacional, MAURO
BERBERIAN, brasileiro, portador da Identidade RG sob n. ° 16.993.718-5 SSP/RO e CPF/MF sob
n. ° 118.903.418-27 e Diretor Comercial e Negócios, FABRíCIO FERREIRA DE LIMA, brasileiro,
portador da Identidade RG. n? 234.638 SSP/RO, CPF/MF sob n° 340.948.812-04 considerando a
contratação direta com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 do processo
administrativo n° 865/2014, RESOLVE Dispensar Licitação, sujeitando-se as partes às normas

. constantes da Lei de n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e na Instrução
Normativa 048/2008/CAERD.

, DA CONTRATADA

Razão Social:PCG PROCESSAMNETO DE DADOS E ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
Sede Av. Marques de Olinda 182 RECIFE Antiga, Recife PE
CEP - 50030 970
CGC/MF:09.831.033/0001-58

Representante Legal:ELBA DE MORAES PINHEIRO REGO, brasileira, Portadora do CPF/MF
191.546.154-53 E RG 1.077.754 SDS/PE, residente e domiciliado no município de Recife PE ..

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 n". 865/2015, considerando a contratação direta com fundamento no artigo 24,
inciso IV da Lei 8.666/93 do processo administrativo n? 865/2014, RESOLVE Dispensar Licitação,
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei de n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações e na Instrução Normativa 048/2008/CAERD. submetendo-se as partes aos
referidos diplomas legais e demais legislação superveniente, ao termo de referência, e ainda as
cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O presente instrumento tem por objeto a realização de processo de
contratação emergencial para os serviços especializados de informática, relacionados com:

PARÁGRAFO SEGUNDO- Manutençãoloperação e a evolução tecnológico-funcional do GSA -
Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento, incluindo-se sistemas PARÁGRAF\~
TERCEIRO: auxiliares do modelo de gestão da Caerd que contribuem com elementos de estudos'
dados, processos, informações para o suporte e evolução da infraestrutura de tecnologia, co
foco nas atividades do Setor Comercial. O GSAN é um software público
(www.softwarepublico.gov.br) utilizado na Contratante desde novembro/2013.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Manutenção 1 customização 1 treinamento 1 suporte técnico assistido e
suporte técnico onlinedo direito de uso do software de Geoprocessamento incluindo rastreamento
e alocação de equipamento móvel de dados com GPS, Sistema integrado de Gestão Empresaria
(ERP), Solução Inteligente de Negócio (BI), software adicionais. Analise de requisitos 1 estudo
casos de uso para a adequação dos processos de negócios comerciaisl operacion
administrativos aderente ao sistema a ser implantado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO o valor global do contrato para o período de 150 dias é de R$
693.478,50 ( seiscentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta e setenta e oito reais e
cinqüenta centavos)

PARÁGRAFO SEGUNDO Os preços dos serviços serão cobrados conforme termo de referencias
e proposta detalhados em planilhas estimas mensalmente detalhando seus itens.

PARÁGRAFO TERECIRO - Este instrumento guarda inteira conformidade com o termos de
referencia ao processo administrativo N° 865/2015 e seus anexos, do qual é parte integrante e
complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - Obriga-se a CONTRATADA, quanto ao pessoal a ser empregado nos
serviços, a:

a) Manter a mais absoluta confidencialidade e sigilo sobre toda e qualquer informação que vier a
ter acesso através da prestação dos serviços objeto deste Contrato, transmitindo-as apenas às
pessoas que a CAERD autorizar por escrito e em estrita observância dos princípios e normas
aplicáveis;

b) Manter a CAERD informada de todos os procedimentos e medidas tomadas na execução do
objeto ora contratado, definindo estratégias conjuntamente com a Diretoria da CAERD;

c) Todos os impostos, taxas e contribuições que incidam, ou venham a incidir sobre o presente
Contrato, serão da responsabilidade da parte contribuinte assim definida na legislação específica;

d) Observar que a equipe que atuará na execução dos serviços, objeto do presente Contrato, será
aquela apresentada na proposta da CONTRATADA;

e) Submeter à análise e aprovação prévia da CAERD qualquer alteração ou substituição que seja
obrigada a realizar no quadro de consultores colocados à disposição da Companhia,
comprometendo-se a disponibilizar, no caso de substituição de qualquer membro da equipe,
profissional que comprove possuir a mesma formação, experiência e habilidades;

f) Atender a solicitação de substituição, dentro do prazo não superior a dez dias úteis, de qualquer
dos profissionais, caso a CAERD entenda que o profissional não esteja desempenhando as
atividades de sua responsabilidade satisfatoriamente;

g) Cumprir fielmente todas as obrigações assumidas neste Contrato, isentando a CAERD d\
quaisquer eventuais responsabilidades por irregularidades ou danos cometidos contra terceiros,
mesmo que de forma subsidiária;

h) Corrigir, dentro do prazo fixado, sem qualquer ônus para a CAERD, todos os erros, enganos ou
omissões, desde que os mesmos não sejam decorrentes de dados ou informações inadequ as
fornecidas pela CAERD;

i) Responsabilizar-se exclusivamente por todo o pessoal que empregar para a prestação do
serviços objeto deste contrato, inclusive sobre reclarnatórias trabalhistas e acidentes de trabalho
eventualmente havidos no curso do Contrato;

j) A CAERD poderá, a seu exclusivo critério, disponibilizar espaço em sua Sede para uso da
CONTRATADA, exclusivamente para o desenvolvimento dos trabalhos objeto do presente
Contrato. i
PARÁGRAFO SEGUNDO - Obriga-se a CONTRATADA, quanto aos documentos de cobrança,

a) Apresentar os documentos de cobrança, até o quarto dia útil subsequente ao último ia do
período de execução dos serviços, sendo que o descumprimento desse prazo acarretará a lyÍ\1
postergação do pagamento por tantos dias quantos corresponderem ao atraso; ~ ~

CNPJ 05.914.254.001~39- JUCER 11.3.0000011.1- SUFRAMA 710007,30-2- INSCR.EST. 00000000.27648-1 AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 - Bairro aãc Cristovão - PORTO VELHO-RO-
CEP.76.804-046 - FONE (OXX69) 3216-1728 - (OXX69) 3216-1712 - 0800-647-1950 - SITE: www.caerd-ro.com.br



Companhia de Águas e ltsgot08 de&ond0nia
,

16.3 - Obriga-se a CONTRATADA, quanto a outros tópicos, a:

a) Manter a CAERD, durante e após a vigência do Contrato, a salvo de quaisquer reivindicações
dos seus empregados, sendo responsável, por si e/ou sucessores, por quaisquer ônus que
venham a ser imputados à CAERD, em qualquer época, decorrentes de tais reivindicações ou
reclamações, judiciais ou extrajudiciais;

b) A CONTRATADA não poderá usar a marca CAERD em formulários, uniformes, cartões de
apresentação, etc., devendo utilizar sua própria marca nos mesmos, vinculando somente ao
número do Contrato com a CAERD;

c) Cumprir as leis e disposições legais vigentes com relação a impostos, taxas encargos sociais,
etc.;

d) Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes da legislação trabalhista, inclusive àqueles
relativos ao seguro contra riscos de acidentes de trabalho, bem como aos decorrentes da
Previdência e Assistência Social, e pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser
devidos ao seu pessoal, sendo considerada para todos os efeitos a única empregadora;

e) A CONTRATADA, além da exclusiva responsabilidade por qualquer ônus que venha a ser
imputado à CAERD pela falta dos recolhimentos devidos à Previdência e Assistência Social, a par
do direito de regresso que já é assegurado a esta última pela legislação pertinente, e/ou pelo não
atendimento dos encargos sociais e trabalhistas devidos ao seu pessoal em razão dos serviços
objeto deste instrumento, arcará com todos os ônus que daí decorrerem, como já estabelecido,
ficando, ainda, sujeita ao pagamento de multa compensatória no valor de 100% (cem por cento)
do que for a CAERD obrigada a despender;

f) Fornecer orientação técnica a seus empregados para o adequado cumprimento das exigências
contratuais;

g) Além dos casos decorrentes da legislação em vigor, a CONTRATADA será também responsável
pelas infrações que cometer quanto ao direito de uso de materiais ou processos de execução
protegidos por marcas ou patentes, respondendo, neste caso, pessoal e diretamente, por
quaisquer indenizações, taxas ou comissões que forem devidas, bem como por quaisquer
reclamações resultantes do mau uso que deles fizer;

h) Fornecer por sua própria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal necessário à correta
execução dos serviços objeto do presente Contrato, observando rigorosamente todas as leis
trabalhistas, de Previdência Social e outras aplicáveis e, em especial, o disposto no inciso XXXIII
do Artigo 7° da Constituição Federal e o inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 e suas alterações '\
posteriores (empregados menores de dezoito anos efetuando trabalho noturno perigoso e
insalubre ou menores de quatorze anos desenvolvendo qualquer tipo de trabalho, salvo na
condição de aprendiz), sendo considerada neste particular como única empregadora,
responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional relativo à remuneração de seu pessoal, que
seja ou ven'ha a ser devido. Na eventualidade de qualquer demanda trabalhista que venha a er
pleiteada contra a CAERD, como decorrência da execução deste Contrato, a CAERD fi
autorizada a reter os créditos da CONTRATADA até o montante fixado judicialmente;

i) Ordenar a imediata retirada das dependências da CAERD do empregado da CONTRATADA que
embaraçar ou dificultar sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência no serviço, a seu exclusivo
critério, se julgar inconveniente ou nos casos de empregados menores de dezoito anos efetuando
trabalho noturno perigoso e insalubre ou menores de quatorze anos desenvolvendo qualquer tipo
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, em conformidade com o disposto no inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal e de acordo com o previsto no inciso V do artigo 27 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores; "/
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j) Respeitar e fazer com que seus diretores, empregados ou prepostos respeitem a
sobre Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho e sua regulamentação, bem
disciplinas, regulamentos e normas da CAERD em vigor.
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CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CAERD

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações da CAERD:

PARÁGRAFO SEGUNDO - Determinar que todos os serviços em desacordo com as
especificações técnicas, assim como as falhas e/ou vícios verificados no ato do seu recebimento,
de responsabilidade da CONTRATADA, devam ser refeitos, quando possível. Neste caso, o prazo
para recuperação daquelas falhas será determinado pela CAERD e sua inobservância implicará
na aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARAGRAFO TERECIRO - Fornecer aos profissionais da CONTRATADA todos os dados
necessários ao cumprimento do presente Contrato;

PARÁGRAFO QUARTO - Analisar, através do Gestor do Contrato, todas as Faturas/Notas
Fiscais/Recibos, em até 05 (cinco) dias do seu recebimento, providenciando seu encaminhamento
para pagamento ou devolução à CONTRATADA, em caso de erro ou vício das mesmas.

PARÁGRAFO QUINTO - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

PARAGRAFO SEXTO - Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

PARÁGRAFO SÉTIMO- Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das
obrigações contratuais;

PARÁGRAFO OITAVO - Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos do termo de referência
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;

PARÁGRAFO NONO Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento dos objetos do contrato;

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento
de preços ou a atualização monetária.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUINTA - PREMISSAS E CONSIDERAÇÕES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - manutenções de ordem corretiva, evolutiva e preventiva correrão
sempre por conta da CONTRATADA durante a vigência do Contrato. \

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CAERD atualizará todas as tabelas e arquivos que tem rotinas para
registro on-line e digitará os dados que alimentam os Sistemas;

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas relativas ao transporte de material e pessoal,quer sej
elas relativas a instalação, manutenção e/ou treinamento de pessoal para operação do sistema,
correrão por conta da CONTRATADA;

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá solicitar, em tempo hábil, todas as
informações contratuais e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos, informações técnicas e
comprovações que venham a ser solicitadas pela CAERD;

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRADA deverá responsabilizar-se e arcar com
salários e encargos sociais, trabalhistas, securitários, providenciarias e outros
natureza, relativos a mão-de-obra utilizada na execução dos serviços contratados;

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todas as ações, itos,
reclamações, demandas e gastos que por qualquer causa, surjam em conexão com as pessoas~.
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por ela empregadas ou por suas subcontratadas, sempre que derivem de culpa ou negligência da
CAERD, seu pessoal e/ou representantes. Se as ações, pleitos, reclamações ou demandas forem
dirigidos a CAERD, a Contratada ficará obrigada a indenizar-lhe de tudo aquilo que vier a ser
compelida a pagar a tal título;

PARAGRAFO SÉTIMO - Compete a CONTRATADA providenciar, as suas expensas, junto aos
órgãos competentes, as licenças, alvarás e quaisquer outros documentos necessários a execução
e legalização dos serviços;

PARÁGRAFO OITAVO - A operação do sistema GSAN será efetuada pela CONTRATADA (até
que a Caerd tenha uma estrutura de RH apta a assumir o controle da operacionalização), sendo
de responsabilidade da Contratada realizar, quando necessário, treinamentoe/ou retreinamento
específico para, no mínimo, 4 (quatro) funcionários da TI da CAERD. Treinamento e/ou
retreinamento englobando, obrigatoriamente, a recuperação, reinstalação, inicialização e
reinicialização da base dEi!dados e rotinas de back-up, utilização do software de SGBD , dando
condições a equipe técnica a exploração dos recursos de máquina e software instalado;

PARÁGRAFO NONO - A operação do sistema de Gestão Empresarial e/ou GIS será efetuada
pela CAERD, devendo a Contratada realizar, quando necessário, treinamento/retreinámento
específico para, no mínimo, 4 (quatro) funcionários da TI da CAERD, treinamento/retreinamento
este englobando, obrigatoriamente, a recuperação, reinstalação, inicialização e reinicialização da
base de dados

PARAGRAFO DÉCIMO - dados e rotinas de back-up, utilização do software de SGBD , dando
condições a equipe técnica a exploração dos recursos de máquina e software instalado;

PARAGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A CAERD se obriga a não ceder, transferir, copiar ou por
qualquer outra forma alienar a terceiros os softwares, objetos deste Contrato, mesmo que de
forma precária ou temporal. A manutenção da cessão de direito de uso, objeto do presente
contrato, está protegida pela legislação de direitos autorais do Brasil, por tratados internacionais e
pela Lei n° 9.609 de 19 de fevereiro de 1998.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Fica a CONTRATADA responsável pelo repasse da
Tecnologia utilizada ao pessoal técnico da Caerd.
Toda reestruturação será acompanhada e definida pela equipe de TI da CAERD e os usuários.

CLÁUSULA SEXTA FORMA DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os serviços objeto deste CONTRATO serão pagos mediante
apresentação à CAERD dos documentos abaixo transcritos:

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nota Fiscal e Fatura/Recibo com o mesmo CNPJ constante do
processo licitatório, constando nos seus anversos, o número do Contrato e da Ordem de Serviç

PARÁGRAFO TERCEIRO - Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo,
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria d
Receita Federal do Ministério da Fazenda comprovando sua regularidade para com a Fazenda
Federal;

PARÁGRAFO QUARTO - Certidão Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de Débitos Relativos
às, Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, comprovando sua regularidade para com o Instituto Nacional do seguro
Social (INSS);

PARÁGRAFO QUINTO - Certidão de Regularidade de Situação do FGTS - CRF, vigente, itida
pela Caixa Econômica Federal - CEF, comprovando sua regularidade perante o Fundo de rYI1'V
Garantia do Tempo de Serviço; ~ - ~
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PARÁGRAFO SEXTO - Certidão Negativa ou Certidão Positiva, com efeito Negativo, de
regularidade perante a Secretaria Municipal de Finanças (ISSQN), do domicílio ou sede da
Proponente, fornecida pelo órgão competente, bem como a Guia do ISS a partir do 2° pagamento;

PARÁGRAFO SÉTIMO - Apresentar DARF de retenção de IRPJ a alíquota de 1,5% sobre o valor
bruto dos serviços, quando pertinente, conforme lista de serviços do RIR/99. Caso a
CONTRATADA seja pessoa jurídica imune, isenta ou enquadrada no Super Simples Nacional esta
retenção não será realizada;

PARÁGRAFO OITAVO - Apresentar DARF de retenção do PIS/COFINS/CSLL a alíquota de 4,65%
sobre o valor bruto dos serviços, quando pertinente, conforme serviços previstos na IN SRF n°
459/04; caso a CONTRATADA detenha algum tipo de dispositivo legal (mandado de segurança
coletivo ou individual) que prevê a abstenção da retenção de tributos federais, o pagamento das
notas fiscais fica condicionado à apresentação da Certidão de Objeto e Pé referente ao processo
que deu causa ao mandado, obrigatoriamente em todas as medições, e com validade hábil;
DARFda retenção de 4,65% (CSII, COFINS, PIS/PASEP);

PARÁGRAFO NONO - Declaração da Contratada, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador,
de que possui contabilidade formalizada.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A CAERD poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer
título, lhe forem devidas pela CONTRATADA em decorrência de inadimplemento do CONTRATO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO

- O prazo de vigência do contrato será de 5 (CINCO) meses, contado a partir da data do
recebimento da Ordem de Serviço, estabelecidas pela Lei Federal nO8.666 .

CLÁUSULA OITAVA - CONDiÇÕES DE ACEITAÇÃO DOS SERViÇOS, NO QUE COUBER

PARAGRAFO PRIMEIRO - Todos os SERViÇOS em desacordo com as especificações técnicas,
assim como as falhas e/ou vícios verificados no ato do seu recebimento, de responsabilidade da
CONTRATADA, deverão ser refeitos, quando possível. Neste caso, o prazo para recuperação
daquelas falhas será determinado pela CAERD e sua inobservância implicará a aplicação das
penalidades previstas nas Legislações pertinentes
- A eventual reprovação dos SERViÇOS em qualquer fase de sua execução não implicará
alteração dos prazos nem eximirá a CONTRATADA da aplicação das multas contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO- Os prazos de início de etapas de execução e de conclusão admitem
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do CONTRATO e assegurada a manutenção o
equilíbrio econômico-financeiro, devendo ser justificada por escrito e previamente autorizada p
autoridade competente da CAERD, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

\
,/ Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de execução do CONTRATO;

,/ Interrupção da execução do CONTRATO ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da CAERD;

,/ Impedimento de execução do CONTRATO por fato ou ato de terceiro, reconhecido
pela CAERD em documento contemporâneo à sua ocorrência;

,/ Omissão ou atraso de providências a cargo da CAERD, inclusive quanto aos paga ntos
previstos de que resulte, diretamente do impedimento ou retardamento na exec ção do
CONTRATO, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. _ ~
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhuma parte será responsável para com a outra pelos atrasos
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito .

./ Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou caso fortuito, cessarão os deveres e
responsabilidades de ambas as partes, em relação os SERViÇOS contratados .

./ Os SERViÇOS somente serão recebidos pela CAERD após o atendimento de todas as
condições estabelecidas no Edital e nos demais documentos que o integram .

./ A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implicará eximir a CONTRATADA
das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA RECURSO ORÇAMENTÁRIO

PARÁGRAFO ÚNICO OS recursos orçamentários destinados a cobertura das despesas
decorrentes do termo de referência ocorrerão na atividade Manutenção de sistemas - Software ,
elemento de despesas 413.105.336 - previstos no orçamento da Caerd no exercício/2015.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INAL TERABILlDADE DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado o recebimento dos materiais que possuam marca ou
característica diversas das constantes no Termo de referencia e Proposta de prestação de serviço
do fornecedor, bem como descaracterize, de qualquer forma, o objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LOCAL DE EXECUÇÃO:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Contratada deverá executar o objeto contrato na Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia/CAERD, sito a Av. Pinheiro Machado, n°.2122, Bairro São
Cristóvão, cep.78.901.250 Porto Velho RO site: www.caerd-ro.com.br.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO

Além daquelas determinadas no Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e demais
dispositivos legais, o pagamento para a futura CONTRATADA, também se incluem os dispositivos
a seguir:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de
até 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento definitivo do material e da certificação de nota
fiscal contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de \
entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos
sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para a Licitante estrangeira que indicou na proposta de preços de
preços o recebimento do pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último .
útil anterior ao dia do pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.

PARÁGRAFO QUARJO - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota
Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com: o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Receita Estadual - SEFIN, a
Receita Municipal, a Receita Federal, e a Justiça Trabalhista (CNDT), sendo aceitas as certidões
negativas ou as positivas com efeito de negativas, podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

. /
PARAGRAFO QUINTO - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na N a
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, ão
respondendo a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, por quaisquer encargOJji?
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO cP
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de
pessoas da equipe da CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando do recebimento das notas fiscais, a Fiscalização promoverá
uma conferência preliminar da documentação prevista na cláusula terceira a ela anexada, que
constará de:

./ Verificação da data de emissão e de validade do CND do INSS, do CRF do FGTS;

./ Verificação da data do comprovante de inscrição da CONTRATADA no Cadastro do ISS
(Imposto sobre SERViÇOS) no(s) Município(s) onde os SERViÇOS serão executados;

./ Verificação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERViÇOS de Qualquer
Natureza(ISSQN), se relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução
dosSERVIÇOS e se devidamente quitada. Na hipótese da Guia de ISSQN se referir
aomês anterior da execução dos SERViÇOS, deverá a ela ser anexada cópia da
notafiscal respectiva. O valor do recolhimento deverá representar o percéntual
aplicável aos serviços, em conformidade com o Código Tributário do Município onde
foram realizados. Confirmar se os SERViÇOS foram executados em um ou mais
Município,verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Município onde
foramexecutados os serviços;

./ Verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do CONTRATO;

./ Verificação se no campo "Descrição dos SERViÇOS", no anverso da nota fiscal
consta o número do CONTRATO, período de medição e descrição do objeto.

PARÁGRAFO TERCEIRO A Fiscalização poderá sustar a execução de qualquer trabalho que
esteja sendo feito em desacordo com o disposto termo de referencia.

PARAGRAFO QUARTO - Fica acordado que a Fiscalização não terá nenhum poder para eximir a
CONTRATADA de qualquer obrigação prevista neste contrato.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, 111e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à
Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual
injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida
a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A licitante, adjudicatária ou contratada que, convocada dentro
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar o
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores
Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das
demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFOR
(Cadastro Estadual de Fornecedores Impedidos de Licitar). J'
PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamen
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao s.
Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-Ihe-á concedido o pra o de j
05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse
prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso,
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seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa,
podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou
contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
causar à Administração.

PARÁGRAFO QUINTO - De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a
licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

PARÁGRAFO SEXTO -,A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e
quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência)
para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada,
após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

PARÁGRAFO SÉTIMO - São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei
n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto n°
5.450, de 2005:

a) Inexecução total ou parcial do contrato;
b) Apresentação de documentação falsa;
c) Comportamento inidôneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

PARÁGRAFO OITAVO - As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e
prejuízos causados à administração ou a terceiros.

PARÁGRAFO NONO - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com
percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações
previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM DESCRiÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA*
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano 06 4,0% por diafísico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.

2. Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso; 06 4,0% por diapor ocorrência.
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou

3. caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de 05 3,2% por dia
atendimento; \\

4. Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 05 3,2% por di~\aqentes; por ocorrência.

5. Recusar-se a executar serviço determinado pela 04 1,6% por diaFISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência;
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por

6. caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 02 0,4% por dia
complementar; por ocorrência.

7. Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 02 0,4% por diaCartão/ equipamento/software; por ocorrência.
Manter credenciamento ou descredenciamento de

8. estabelecimento sem a anuência prévia do Gestor do 01 0,2% pordif
Contrato, por ocorrência(s);

9. Tratar de maneira diferenciada os estabelecimentos 01 0,2% por~ia
credenciados por si, dos motivados por conta própria ou
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Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia

encaminhados pelo Gestor do Contrato, por ocorrência(s) e
por estabelecimento;

Para os itens a seguir, deixar de:

10. Efetuar o pagamento da rede credenciada no prazo 06 4,0% por diaestipulado; por dia e por ocorrência.
Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais,

11. assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 05 3,2% por diarelacionadas à execução deste contrato; por dia e por
ocorrência;
Efetuar a restauração do sistema e . - de12. reposiçao 04 1,6% por diaequipamentos danificados, por motivo e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo

13. que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência 03 0,8% por dia
formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

14. Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
03 0,8% por diaFISCALIZAÇÃO, por ocorrência;

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos,
15. observados os limites mínimos estabelecidos por este 02 0,4% por dia

Contrato; por serviço, por ocorrência.
Disponibilizar os equipamentos, sistema, estabelecimentos

16. credenciados, em numero mínimo, treinamento, suporte e
02 04% por diademais necessários à realização dos serviços do escopo do

contrato; por ocorrência.

17. Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua
02 0,4% por diaculpa, em veículos, equipamentos, dados, etc.

18. Fornecer as senhas e relatórios exigidos para o objeto, por
02 0,4% por diatipo e por ocorrência;

19. Fiscalizar e controlar, diariamente, a atuação da rede 01 0,2% por diacredenciada, por estabelecimento e por dia;
Credenciar estabelecimento por proposta própria ou

20. encaminhada pelo Gestor do Contrato, por ocorrência e por 01 0,2% por dia
dia;

21. Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, 01 0,2% por diapor ocorrência.
Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente

22. ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário e 01 0,2% por dia
por dia;

23. Fornecer suporte técnico à Contratante e à rede credenciada,
01 0,2% por diapor ocorrência e por dia.

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, se{'
considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - As sanções de natureza pecuniária serão diretamente
descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua
cobrança na forma prevista em lei.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ~
comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou
casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério d
autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, evará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o ~
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - Também ficam sujeitas ás penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta
licitação:

a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos omissos serão resolvidos á luz da Lei Federal n° 8.666/93,
dos princípios do direito e demais legislação aplicada, conforme art. 55, inc. XII, da lei supracitada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições
para sua execução, expressas em .cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se
vinculam.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSiÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATANTE 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 OITAVA: Pela inexecução total ou parcial do fornecimento dos serviços
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.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Constituem obrigações da CONTRATADA, alem de outras
previstas neste contrato e na legislação pertinente, aceitar nas condições contratuais os acréscimo
ou supressões que se fizerem necessários, decorrente de modificações de modificações de
quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) do valor\
contratual atualizado, de acordo com art.65, da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objetos
de exames da Divisão de Supervisão de Contratos - DFCI/CONTRATOS, observada a
disponibilidade de recursos orçamentários/financeiros. .

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA RESCISÃO CONTRA TUA L A

GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo promover unilateralmente a extinção antecipada do
Termo Contratual, desde que se configure 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 CONTRATANTE a imediata rescisão do presente contrato,
independente de pagamento de qualquer multa, seja a que título for.

PARÁGRAFO PRIMEIRO A contratada deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por &
cento) do valor do contrato, na forma da Lei.
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PARÁGRAFO ÚNICO A Contratada deverá apresentar à CAERD, em 15 dias após a assinatura
do Contrato e antes da emissão da ordem de serviços, a apólice de seguro de risco de engenharia
com abertura de responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a CAERD como beneficiaria, com
valor (importância segurada e prazo de vigência não inferior ao do contrato, sob pena de aplicação
das cominações previstas neste Instrumento

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

PARAGRAFO ÚNICO 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os entendimentos sobre os serviços 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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA DO FORO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO como
único competente para dirimir qualquer pendência decorrente do presente instrumento,
renunciando a qualquer outro mais privilegiado que s ia.

MAU O BE E
Diretor -r,icnico e p

~

r \
LUCIANO WALÉRIO CARVALHO

Diretor Adminis rativo Financeiro

Porto Velho-RO,23 julho 2015

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

PELA CAERD/CONTR ~,,",,-,-.L.-----':"_---.L~

IAN

a~aL , \ \
-\)~~''O ~

FABRíCIO FERREIRA DE LIMA
ir or Comercial e de Negócios/lnterino

IACIRA TEREZINHA ROD IGUES DE AZAMOR
Diretora sidente

DE SISTEMAS LTDA

R~ S H REGO
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS: 1 - j1)~r4HWvV , 2 - :=- _

NõMt'7 ·~.~S.~~OME:
CPF·:O,3. 51G.qLt~·s;h CPF:
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