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AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012 
 
A Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLM-O/CAERD, comunica aos interessados, que estão abertas 
as inscrições no Certame Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 005/2012, do tipo MENOR PREÇO, instaurado 
através do Processo Administrativo nº 0854/2012, para os fins que seguem: 
 
OBJETO – Constitui objeto desta licitação, Contratação de empresa de Engenharia para construção das seguistes obras: 

Coordenadoria Estadual de Infraestrutura p/ Estrutura do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC; 

Salas do Administrativo; Estacionamentos nas ruas João Goulart e Duque de Caxias; nova entrada dos 

servidores, localizado na área do CR-I do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho/RO, conforme 

Especificações contidas no Termo de Referência do anexo I do Edital. 
 
RECURSOS – São provenientes de Recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, do 
exercício de 2012, através dos Elementos de Despesas nº 132.100.2003 - Benfeitorias. 
 
VALOR ESTIMADO – R$ 432.260,12 (quatrocentos e trinta e dois mil e duzentos e sessenta reais e doze centavos).  
 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL – No horário comercial das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda a sexta feira, na 
sede da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, sito à Rua: Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – 
CEP: 76.804-046 – PORTO VELHO-RO, bem como no site da CAERD, www.caerd-ro.com.br.  
 
VALOR DO EDITAL – Deverá ser recolhido na Tesouraria da CAERD, o valor de R$ 10,00 (dez reais) ou mediante documento 
de deposito bancário em nome da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, no Banco de Brasil, Agência nº 2757-
X, Conta Corrente nº 13.673-5. 
  
ABERTURA DA LICITAÇÃO – Será aberto ao Público no dia 08 de Fevereiro de 2013 às 09:00 horas. 
 
LOCAL – Na Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, sito à Rua: Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São 
Cristóvão – CEP: 76.804-406 – PORTO VELHO-RO. 

 
 

 
Porto Velho – RO, 10 de Dezembro de 2012. 

 
 
 
 

CLERY NEUSA BRUNHOLI  
Presidente da CPLM-O/CAERD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caerd-ro.com.br/
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Contratação de empresa de Engenharia para Construção das seguistes obras: Coordenadoria Estadual de 

Infraestrutura p/ Estrutura do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC; Salas do Administrativo; 

Estacionamentos nas ruas João Goulart e Duque de Caxias; nova entrada dos servidores, localizado na área 

do CR-I do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho/RO.  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011 – CAERD 

 
1 - PREAMBULO 
 

1.1 - A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD, através da Comissão Permanente de 
Licitação de Materiais e Obras – CPLM-O, torna público que se encontra instaurada a LICITAÇÃO na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas. Observada a necessária qualificação. Conforme § 2º do Art. 22 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 
1.2 - Os procedimentos licitatórios desta TOMADA DE PREÇOS, são regidos pelas disposições da Lei nº 8.666/93 

e suas alterações e ainda a Lei Complementar n°. 123/06, com suas alterações e demais normas legais e 
regulamentos pertinentes, sujeitando a proponente, incondicionalmente e irrestritamente, as mesmas. 

 
1.3 - Os recursos destinados para pagamento do objeto licitado, são provenientes dos Recursos Orçamentários da 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD, exercício de 2012, do Elemento de Despesa nº 
132.100.2003 - Benfeitorias, cujo valor orçado, conforme termo de referencia foi estimado em R$ 432.260,12 
(quatrocentos e trinta e dois mil e duzentos e sessenta reais e doze centavos), instaurado através do 
Processo Administrativo nº 854/2012. 

 
1.4 - Os interessados na aquisição do Edital deverão procurar a CPLM-O/CAERD, sito a Av. Pinheiro Machado, 

2112 – Bairro São Cristóvão – CEP 78901-250 – Porto Velho – RO, a partir do dia 11 de Fevereiro 2013, no 
horário comercial das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, de segunda a sexta feira, na sede da 
Companhia de Água e Esgotos de Rondônia – CAERD ou mediante documento de deposito bancário em 
nome da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, no Banco do Brasil, Agência nº 2757-X, 
Conta Corrente nº 13.673-5, bem como no site da CAERD, www.caerd-ro.com.br 

 
1.5 - Os adendos esclarecedores poderão ser sanados através de carta, telegrama ou fax, até 03 (três) dias antes 

da abertura do certame licitatório, estes endereçados a CPLM-O/CAERD no endereço discriminado no item 
acima, ou através do telefone/fax (69) 3216.1739 e E-MAIL cplmo@caerd-ro.com.br. 

 
1.6 - Respostas às consultas sobre o Edital, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o 

período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no Edital no mesmo período, 
serão encaminhadas em forma de ADENDOS às empresas que tenham adquirido o Edital, em até, no 
máximo 03 (três) dias úteis antes da data fixada para entrega da documentação para habilitação e das 
propostas. 

 
1.7 - No caso de emissão de ADENDO MODIFICADOR (documento emitido pela administração, que contenha 

informações que implique em alteração na formulação das propostas), será publicado Aviso de Prorrogação 
da Sessão de Abertura, e o prazo original para entrega dos Documentos de Habilitação e da Proposta 
Comercial, será modificado. 

 
1.8 - No caso de emissão de ADENDO ESCLARECEDOR (documento emitido pela administração, que contenha 

informações que não cause alteração na formulação das propostas), o prazo original para entrega dos 
documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, inicialmente informado será mantido. 

1.9 -  Integram o presente Edital os seguintes anexos: 
 
               ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTARIA 
 ANEXO III – GRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 
 

2 - LOCAL, DATA E HORA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DA 
 DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 

2.1 - Os documentos e propostas serão recebidas e abertas pela CPLM-O/CAERD, na AV. PINHEIRO 
MACHADO, 2112 – BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO – CEP: 78901-250 – PORTO VELHO/RO, no dia 08 de 
Fevereiro de 2012, às 09:00 horas. 

 
3 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

3.1 - Constitui objeto desta licitação, Constitui objeto desta licitação, Contratação de empresa de Engenharia 
para construção das seguistes obras: Coordenadoria Estadual de Infraestrutura p/ Estrutura do 
Programa de Aceleração do Crescimento-PAC; Salas do Administrativo; Estacionamentos nas ruas 
João Goulart e Duque de Caxias; nova entrada dos servidores, localizado na área do CR-I do Sistema 
de Abastecimento de Água de Porto Velho/RO, conforme Especificações contidas no Termo de Referência 
do anexo I do Edital. 

 

http://www.caerd-ro.com.br/
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4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

4.0 - O Contrato decorrente do procedimento licitatório terá vigência de 08 (oito) meses a contar do recebimento pelo 
Contratado da Ordem de Serviço expedido pela Gerência de Obras desta Companhia. 

 
4.1 - O prazo para execução dos serviços é de 08 (oito) meses a contar da data do recebimento da Ordem de 
Serviços, entregue a empresa vencedora da licitação, conforme do termo de referencia do anexo I do edital. 
 
4.2 -  Os serviços licitados, deverão ser realizados na localidade em conformidade com termo de referencia do 
anexo I do Edital. 
 

5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 - Somente serão consideradas para esta licitação, empresas ou representantes legais, prestadores de serviços 
de engenharia para requeridos no objeto desta licitação e que tenham cumprido as exigências mencionadas 
neste Edital. 

 
 5.2 - Não serão aceitas as empresas em regime de consórcios. 
 

5.3 - Não serão aceitas as empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar nas Administrações 
Federais, Estaduais e Municipais, ou que se encontra em regime de falência ou concordata, além das demais 
previsões constantes da Lei nº 8.666/93 e suas demais alterações. 

 
5.4 - Não será admitida nesta licitação, a participação de empresas distintas, através de um único representante. 
 
5.5 - Não será permitida a participação de empresas que possuam empregados da CAERD, inclusive na condição 

de sócio ou dirigente, funcionários públicos da Administração Direta ou Indireta, ou membros da Comissão de 
Licitação. 

 
5.6 Possuir Capital social ou o valor do patrimônio líquido de no mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

estimado para essa licitação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 
proposta, na forma da lei, conforme art. 31, § 3° da Lei 8.666/93. 

 
5.7 As Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), que se enquadrem no regime especial a 

que se refere a Lei Complementar Federal n. 123 de  14/12/2006, para exercerem os direitos mencionados 
nos Artigos 43, 44 e 45 da mesma Lei, deverão: 

 
5.8 - No ato de apresentação dos envelopes de propostas e documentação, apresentarem separadamente, 

Declaração da empresa, comprovando a condição de ME ou EPP. 
 

5.9 - Participar do certame por intermédio de representante, habilitado legalmente e com capacidade plena para 
representar a empresa no certame. 

 
5.10 -      A empresa enquadrada no regime especial, para utilizar-se do beneficio previsto no parágrafo primeiro do Art. 

43 da LC 123/06, deverá, no ato de credenciamento, apresentar a declaração a que se refere o subitem 4.6.1 
do edital. 

 
5.11 -  Caso a licitante requeira o beneficio do § 1º do Art. 43, e não apresente a documentação no prazo definido, 

perderá o direito a contratação e ficará sujeita a penalidade prevista no subitem 17 deste edital. 
 

5.12 -       A falsidade da Declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar 123/06, caracterizará o 
crime de que trata o art. 299 do Código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 
das sanções previstas neste Edital. 

 
5.13 -  Respeitadas as demais condições legais e as constantes deste Edital, poderão participar da presente 

licitação somente empresas brasileiras. 
 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

6.1 - As empresas interessadas, deverão apresentar suas propostas até o dia e a hora estabelecida no item 2.1 
deste Edital. 

  
6.2 - Os documentos e as propostas deverão ser entregues em 02 (dois) envelopes separados, datilografados ou 

digitados, datados, carimbados e assinados em formulário próprio da proponente, sem conter rasuras ou 
entrelinhas devidamente encadernadas ou de modo a não conter folhas soltas, em envelope lacrados e 
rubricados, conforme descrição abaixo: 

 
 ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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 A 
  Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD 
  Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLM-O 
  Av. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristóvão. 
  CEP 76.804-406– Porto Velho – RO 
 
  LICITAÇÃO:  TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012. 
  ABERTURA:   ____/____/______  às ______ horas. 
  RAZÃO SOCIAL: 
 
   
  ENVELOPE 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
  A 
  Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD 
  Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLM-O 
  Av. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristóvão. 
  CEP 78901-250 – Porto Velho – RO 
 
  LICITAÇÃO:   TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2012. 
  ABERTURA:   ____/____/______ às ______ horas 
  RAZÃO SOCIAL: 
 

6.3 - Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fax, telegrama ou outra forma que 
descaracterize o sigilo de seu conteúdo.  

 
7 - CREDENCIAMENTO 
 

7.1 - A CPLM-O/CAERD, considera como representante legal da proponente, quando presente na Sessão de 
Abertura àquele que estiver munido de sua Cédula de Identidade, juntamente com o documento que 
comprove a condição de integrante da Constituição Social, ou Procurador que deverá apresentar além da 
Cédula de Identidade, a procuração particular com firma reconhecida em Cartório, ou Termo de 
Credenciamento através do original assinada por um dos sócios da empresa com poderes de administração, 
com cópia autenticada no envelope, para que conste no processo. 

 
7.2 - Caso o representante legal seja sócio ou proprietário da empresa participante, deverá obedecer ao que pede 

o item 7.1, dispensando a cópia autenticada exigida para compor o processo, visto que no mesmo deverá 
conter o Certificado de Registro de Cadastro de Fornecedores da CAERD-CRCF, conforme pede o item 8.1 
deste Edital. 

  
8 - ENVELOPE 01 - DA HABILITAÇÃO 
 

8.1 - Cópia autenticada do Certificado de Registro de Cadastro de Fornecedores – CRCF/CAERD, em conjunto 
com sua Ficha Cadastral, com as Certidões devidamente atualizadas, ou seja, com prazo de validade apto 
até à abertura do referido envelope. Considerando que o CRCF está em consonância com os artigos 28, 29, 
31 e 32, § 2º da Lei 8.666/93, conforme preceitua os Art. 34, 35 e 36, modificado pela Lei 8.883/94.  

 
8.2 - No caso de cadastro com certidões vencidas, os interessados terão até o terceiro dia anterior a data de 

abertura das propostas para atualiza-las, junto a CPLMO/ CAERD, no endereço citado no 2.1 deste Edital. 
 
8.3 -  As certidões cujo prazo de vencimento não vier expresso, será considerado pela Comissão prazo de 

vencimento de 30 (trinta) dias. 
 
8.3 - Declaração de plena submissão às condições e exigências deste Edital em toda a fase da licitação, e que, 

fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada, e que autoriza a CAERD a proceder 
quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante 
mantém transações. 

 
8.4 - Declaração de superveniência de fato impeditivo, e que responderá pela veracidade das informações 

constantes da documentação e proposta que apresentar. 
 
8.5 -      Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988; 
(apresentação em modelo próprio da licitante); 

 
8.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (TODAS AS EMPRESAS DEVERÃO APRESENTAR): 

 

 8.6.1 -  Prova de inscrição, ou registro da LICITANTE e do responsável técnico junto ao Conselho Regional 
de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da LICITANTE, ficando A EMPRESA 
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vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/RO antes da assinatura do contrato, sendo admitido em 
caso de responsável técnico o registro nacional no CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia. 

 
 8.6.2 - Comprovação de a LICITANTE possuir na sua certidão de registro junto ao CREA/RO 

Responsável Técnico de nível superior, na data da apresentação das propostas, detentor de acervo técnico 
em serviços semelhantes ou serviços afins ou correlatos ao objeto.   

 
 8.6.3 -  Comprovação CAT/CREA ou atestados ou certidão emitida por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove que a empresa licitante tenha executado ou participado de serviços semelhantes 
ou serviços afins ou correlatos ao objeto. 

  

 8.7 - Observação: 
    
 

8.7.1 - Caso o licitante não atender as exigências acima discriminadas, automaticamente será 
desclassificado e devolvido o Envelope 02 ao mesmo. 

 
8.7.2 - A CPLM-O reserva-se o direito de verificar na fonte emissora, a autenticidade do (s) documento (s) 

apresentado (s). 
 
9 - ENVELOPE 02 - PROPOSTA COMERCIAL.  
 

A proposta comercial deverá obedecer aos requisitos desta licitação contendo, no mínimo, as seguintes informações: 
 

9.1 - Carta de apresentação da Proposta Comercial endereçada à Comissão Permanente de Licitação, devendo 
estar assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas pelo representante legal da 
licitante; 

 
9.2 - Discriminação completa dos serviços e outras especificações que compõe os serviços ofertados; 

 
 9.3 - Preço total dos itens discriminado por extenso em moeda corrente nacional; 
 

9.4 - No preço proposto deverão estar incluídos todos os encargos, (sociais, trabalhistas e previdenciários / 
acidentários) e tributos incidentes sobre a prestação dos serviços, bem como todas e quaisquer despesas 
diretas e indiretas (incluindo transporte e alimentação, dos profissionais envolvidos na prestação dos 
serviços) e demais dispêndios necessários à perfeita execução do objeto licitado, de tal sorte que o montante 
proposto será a única e completa remuneração a ser paga pela execução completa dos serviços; 

9.5 -   Deverá ser informada a alíquota do ISS. 

9.6 -  Os Preços ofertados, por força da legislação vigente, deverão permanecer fixos e irreajustáveis, durante a 
vigência do instrumento de contrato decorrente da presente licitação; 

9.7 -   Os valores unitários constantes da Planilha de Preços devem ser apresentados de forma analítica, sendo 
assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas (modelo próprio do licitante). 

 
9.8- Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estipulada para 

Sessão de Abertura. 
 
9.9- Dados Bancários e telefones da empresa. 

 
9.10 - Caso o licitante não atender as exigências acima discriminadas, automaticamente será desclassificado. 
 

10 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

10.1 - No local, dia e hora fixados neste Edital, serão iniciados os trabalhos, lendo o Presidente da CPLM-O, os 
objetivos da licitação. 

 
10.2 - Em seguida, serão solicitado pelo Presidente, as credenciais de cada representante legal das empresas 

proponentes, onde serão recebidos os Envelopes 01 e 02 dos concorrentes, os quais serão rubricados pela 
Comissão e pelos Participantes. 

 
10.3 - Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serão abertos pela Comissão o Envelope 01 – 

HABILITAÇÃO, na presença de todos os concorrentes, cujos documentos serão examinados e rubricados 
pela Comissão e pelos representantes, permanecendo fechados e lacrados, sob guarda da Comissão, o 
Envelope 02 – PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusão da fase de habilitação. 
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10.4 - Após a conclusão da fase de habilitação, o Presidente da CPLM-O prosseguirá os trabalhos com a abertura 

do Envelope 02 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas tecnicamente qualificadas, conforme critérios 
estabelecidos no presente Edital. 

 
10.5 - Dessa reunião, será lavrada Ata Circunstanciada, na qual constem todas as ocorrências verificadas, fatos 

consignados e que exijam registro. 
  

10.6 - As propostas comerciais das proponentes eliminadas, serão devolvidas intactas aos respectivos 
proponentes, mediante protocolo. 

 
11 - CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

11.1 - Competirá a CPLM-O, proceder ao julgamento e à classificação das propostas. No julgamento da proposta 
classificada, será utilizado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela 
mais vantajosa para CAERD, que atendendo a todos os requisitos do Edital, ofereça o MENOR PREÇO 
exequível apurado, e classificando-se as demais por ordem crescente dos valores apresentados. 

  
11.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da Lei 8.666/93. 

 
11.3 - O presente Edital estabelece como critério de aceitabilidade, nos termos do art. 40 X, da Lei 8.666/93, 

propostas comerciais cujo preço global não ultrapasse o valor previsto no item 1.3 deste Edital. 
 

11.4 - Serão eliminadas as propostas que contenham ofertas sobre valores de outras licitantes. 
 

11.5 - Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços praticados no mercado. 

 
11.6 - Serão eliminadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta no Edital e/ou 

que contenham oferta sobre as propostas de outras licitantes. 
 
11.7 - Serão eliminadas as Propostas que não satisfaçam integralmente às exigências deste Edital e/ou que 

apresentem oferecimento de vantagens não previstas no Edital. 
 

11.8 - Devolução dos Envelopes 02 de Proposta Comercial, aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido 
recurso. 

 
11.9 - Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à licitante, sendo tais consultas feitas 

por escrito, com prazo determinado. Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, 
desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta. 

 
11.10- A resposta da licitante não implicará em qualquer caso, na aceitação tácita da Contratante. 

 
11.11- A CPLM-O/CAERD, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os 

documentos apresentados, marcando na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se com 
os interessados para prosseguimento do processo licitatório. 

 
11.12- Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão que rubricar os documentos 

apresentados e os envelopes lacrados contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão até a 
ocasião da nova reunião. 

 
11.13- O julgamento das propostas será realizado em reunião(ões) da Comissão, que poderá a seu critério, solicitar 

auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de empregados da Companhia ou externa a ela. 
 

11.14- É facultado à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinada a esclarecer ou 
apresentar instrução do processo. 

 
11.15- Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as proposta comerciais, não mais cabe inabilitar as licitantes por 

motivos relacionados no item 8, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente. 
 

11.16- Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, a CPLM-O/CAERD, a seu critério, poderá 
fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem nova documentação ou outras propostas, baseadas 
nas causas das quais decorreram as desclassificações, conforme Art. 48 § 3º da Lei n. 8.666/93.  

 
11.17- No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio. 

 
 
12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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12.1 - A licitante poderá interpor recursos dos atos praticados pela CAERD, decorrentes desta licitação, conforme 

preconiza o Art. 109 da Lei 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou 
lavratura da ata. 

 
12.2 - O recurso deverá ser dirigido em petição à Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – 

CPLM-O/CAERD, no endereço constante no item 2.1 deste Edital. 
 
13 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

13.1 - Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas, atribuindo-se o primeiro lugar a que 
oferecer o menor preço, posicionando-se as demais na sequência dos valores finais. 

 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

Proclamando o resultado final da licitação, o processo será encaminhado a Controladoria Geral da CAERD para 
análise documental, e após será encaminhada a Procuradoria Jurídica, para seu parecer final, que encaminhará a 
autoridade superior, para Homologação e Adjudicação. 

 
14.1 - Após a Adjudicação realizada pela CPLM-O/CAERD, a autoridade superior poderá: 

 
14.1.1 - Determinar a retificação de irregularidade sanável antes de homologar; 

 
14.1.2 - Homologar o resultado, conferindo eficácia à Adjudicação para que a Licitante vencedora 

seja contratada; 
 

14.1.3 - Anular o julgamento ou todo o procedimento, se nele encontrar ilegalidade; 
 

14.1.4 - Revogar a licitação por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que comprovado 
o ocorrido depois de instaurada a competição. 

 
15 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO 
 

15.1 - Oficialmente convocada pela CONTRATANTE, com vista a assinatura do Contrato, é dado ao adjudicado o 
prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados da data da ciência ao chamamento, para que, no local indicado, 
firmar o instrumento de Contrato. 

  
15.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, dentro do prazo e condições 

estabelecidas, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
previstas na Lei 8.666/93. 

 
15.3 - É facultada à CONTRATANTE, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições 

estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, e assim sucessivamente, ou revogar a 
licitação. 

 
16 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

16.1 - O contrato, será rescindido caso ocorra qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93, sem 
prejuízos do previsto neste Edital; 

 
16.2 - Não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte 

da CONTRATADA, inclusive atraso de pagamento de salário ou de entrega de vale-transporte e vale-
alimentação dos empregados envolvidos na execução deste CONTRATO; 

 
16.3 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
 
16.4 - O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA; 
 
16.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

Contrato. 
 
17 - DAS PENALIDADES 
 

17.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, erro de execução ou demora na 
entrega do(s) SERVIÇO (is), salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 

 
17.1.1 - Multa de 0,05% (Cinco centésimos por cento) ao dia, por atraso sobre o valor total do Ato 

de Adjudicação, até o limite de 2% (dois por cento). 
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17.1.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CAERD, 

pelo prazo de 2 (dois) anos. 
 

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

 
 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da 
Contratada também se incluem os dispostos a seguir: 

 
18.1 - Cumprir rigorosamente com a entrega dos serviços, conforme item 4 do termo de referencia do anexo I do 

edital. 
 

18.2 - Comunicar a Contratante por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou 
acontecimentos que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e 
responsabilidade relativo à execução do Contrato, total ou parcialmente, por motivo de força maior. 

 
18.3 - A Contratada não poderá repassar nenhum dos itens constantes neste Contrato, a outra empresa, sem o 

consentimento prévio e expresso da CAERD.  Fica estabelecido que, caberá a Contratada a 
responsabilidade total e integral pelo fornecimento dos serviços e igual responsabilidade, também lhe caberá 
por todos serviços fornecidos por terceiros sob sua responsabilidade. 

 
18.4 - Responsabilizar-se pelo(s) atraso(s) e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total da entrega 

do(s) objeto (s) desta licitação. 
 

18.5 - Os serviços serão prestados sob inteira responsabilidade da Contratada, a que caberá o fornecimento e a 
administração dos recursos humanos necessários. O pessoal dos serviços deverá está obrigatoriamente 
vinculado a contratada por contratos individuais de trabalho. 

 
18.6 -  A Contratada fornecerá aos seus empregados, fardamentos e condições de proteção, segurança e higiene 

de trabalho, mediante a disponibilidade de meios adequados, especialmente ferramentas, utensílios e outros 
equipamentos, em bom estado de conservação, inclusive as destinadas pelas normas de segurança no 
trabalho, conforme descrito no Termo de Referência no anexo I deste Edital. 

 
18.7 -  Os custos de investimentos, manutenção e operação dos veículos utilizados na execução dos serviços, serão 

de responsabilidade da Contratada, conforme descrito no Termo de Referência no anexo I deste Edital. 
 
18.8 - Na hipótese de danos causados pela Contratada à terceiros, cliente ou não da Caerd, a Contratada terá um 

prazo de 30 (trinta) dias, para efetivação do ressarcimento do(s) dano(s) causado(s) ao(s) envolvido(s). 
 
18.9 - A contratada deverá fornecer a relação de seu quadro de empregados que executaram os serviços 

contratados, bem como a comprovação mensal de débitos trabalhista para com estes. 
 
18.10- Além das obrigações dos itens acima, a contratada deverá atentar para o item 7 e seus subitens do Termo de 

Referencia anexo I do edital. 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se obrigará: 
 

19.1 - Efetuar regularmente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas as condições regidas no 
Contrato/ Ato de Adjudicação. 

 
19.2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços pela Contratada. 

 
19.3 - A fiscalização exercida pela CAERD, terá especial poderes para sustar a entrega dos serviços que estejam 

em desacordo com a discriminação com termo de referencia e normas técnicas. 
 

19.4 - Exigir reparo aos possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo da Contratada. 
 
20 - DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 

20.1 - O proponente vencedor, obrigar-se-á a fornecer todos os serviços a que se refere esta Licitação, no local 
designado no anexo I deste edital, sendo inteira responsabilidade de reposição do mesmo, que a qualquer 
tempo venha a ser constatado como irregular ou desconforme; 
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20.2 - A vencedora se obriga a fornecer todos os serviços a que se refere esta licitação dentro do prazo estipulado 

no termo de referencia 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, para que no prazo de 08 (oito) 
dias úteis, proporem a prestação dos produtos pelo preço classificado como vencedor do certame. 

 
20.3 - 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. 

 
21 - DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 

 O pagamento dos serviços será efetuado até 30 (trinta) dias, após a apresentação das faturas de medições, 
correspondentes aos serviços executados, observados as condições estabelecidas no do termo de referencia do anexo 
I do edital a seguir: 
 
A retenção de 11% (onde por cento) sobre o valor da Nota Fiscal faturado referente aos serviços executados mediante 
sessão de mão de obras, inclusive em regime de trabalho temporário, conforme determina a Ordem de Serviços do 
INSS/DAF nº 209 de 20.05.99. 

 
21.1 -  As medições serão elaboradas por avaliações mensais dos serviços executados com base no termo de 

referencia do anexo I do edital, atestado pela comissão de fiscalização observados os seguintes eventos: 
 

21.1.1-  Até o dia 02 (dois) após a realização dos serviços a contratada entregará as medições a contratante para 
análise e aprovação. 

 
21.1.2-  Após 07 (sete) dias desse mesmo mês, a contratante analisará as medições, e uma vez aprovada a 

contratada emitira as faturas correspondentes. 
 

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

    
 

21.3 -  Na hipótese de antecipação de pagamento, será concedida compensação financeira descontando-se do 
valor respectivo a parcela referente à variação "Índices Geral de Preço Médio - IGPM” da Fundação Getúlio 
Vargas, da data de efetivo pagamento até a data do vencimento. 

 
22 -  DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

22.1 - Os Preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, no prazo de 
vigências igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo somente reajuste de preço após o período retro 
mencionado dos serviços, mediante o índice IGP-DI/ FGV.  

 
23 - DO ATRASO DE PAGAMENTO 
 

23.1 - Na hipótese de atraso do pagamento, o valor respectivo será corrigido monetariamente, a título de mora, de 
acordo com a variação "Índices Geral de Preço Médio - IGPM” da Fundação Getúlio Vargas, da data de 
vencimento da fatura até a data do efetivo pagamento à Contratada. 

 
24 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1 - As despesas de elaboração das propostas para esta licitação, serão de exclusiva responsabilidade da 
licitante, não lhe sendo assegurado reclamar qualquer indenização da Contratante pelas despesas assim 
praticadas. 

 
24.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do 

objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observada a disponibilidade de 
recursos orçamentários/financeiros. 

 
24.3 - A ocorrência de reclamações consideradas procedentes pela Contratante, acarretar-lhe-á o direito de reter o 

pagamento da Contratada na proporção dos prejuízos verificados. 
 

24.4 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá durante a 
análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão de Licitação, a qualquer título 
que seja, ressalvada a hipótese de reaquisição da própria comissão, do concurso de peritos visando ao 
exame de dados, informações ou documentos. 
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24.5 - A administração, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das documentações e das propostas das 

ofertantes, poderá proceder às alterações concernentes a esta licitação por sua iniciativa, fornecendo o 
correspondente adendo a todas as interessadas que tenham adquirido o Edital, sendo-lhe facultado, em 
sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações e propostas. 

 
24.6 - As omissões porventura existentes neste Edital, serão sanadas pela Comissão Permanente de Licitação da 

CAERD, observadas as disposições e regulamentos pertinentes, bem como diretrizes expedidas pelo órgão 
que se constituírem fontes de recursos financiadores. 

 
24.7 - Toda e qualquer comunicação com a empresa fornecedora do serviço licitado, será por escrito e só assim 

terá validade. 
 
 
 
25 - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho-RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à licitação e 
procedimentos dela resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
Porto Velho-RO, 10 de Dezembro de 2012. 

 
 
 
 

CLERY NEUSA BRUNHOLI  
Presidente da CPLM-O/CAERD 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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ANEXO II 

 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
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ANEXO III 

 

 

GRANOGRAMA FÍSICO-
FINACEIRO 
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CONTRATO Nº 000/2012-CAERD 

 
I - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 
 
A -  DA CONTRATANTE 
 Razão Social:   Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD 
 Sede:    Av. Pinheiro Machado, 2112 – São Cristóvão 
    CEP 78901-250 – PORTO VELHO - RO   
 CGC/MF:   05.914.254/0001-39 
 I.E.:   101.27648-1 
 
Representante Legal: Representante Legal: Diretora Presidente, MÁRCIA CRISTINA LUNA, brasileira, solteira, Engenheira Civil, 
portadora da Identidade RG nº 785.526 SSP/PB, CPF/MF sob nº 288.491.914-72, Diretor Administrativo e Financeiro, 
AVENILSON GOMES DA TRINDADE, brasileiro, casado, Economista, portadora da Identidade RG nº 440.625 SSP/RO e 
CPF/MF sob o nº 420.644.652-00, Diretora Técnica Operacional, DEBORA MARIA CÔRTE REAL DELGADO E MEDINA REIS, 
brasileira, Engenheira Eletricista, portador da Identidade RG sob n. º 735.036 SSP/RO e CPF/MF sob n. º 479.112.121-04 e 
Diretor Comercial e Negócios, RICARDO PIMENTEL BARBOSA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil e de Segurança, do 
Trabalho, portador da Identidade RG. nº 382.405-2ªvia SSP/RO, CPF/MF sob nº 203.380.404-63, todos residentes e domiciliados 
nesta cidade de Porto Velho-RO. 
 
B -  DA CONTRATADA 
 Razão Social:   
 Sede:      
 CGC/MF:    
 I.E.:      
 Representante Legal: 
   
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 0854/2012, e licitado através da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, que rege também a forma deste contrato, 
submetendo-se as partes aos referidos diplomas legais e demais legislação superveniente, e ainda as cláusulas e condições 
abaixo estabelecidas. 
 
II - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
CLAUSULA 1ª - Constitui objeto desta licitação, Contratação de empresa de Engenharia para construção das 

seguistes obras: Coordenadoria Estadual de Infraestrutura p/ Estrutura do 

Programa de Aceleração do Crescimento-PAC; Salas do Administrativo; 

Estacionamentos nas ruas João Goulart e Duque de Caxias; nova entrada dos 

servidores, localizado na área do CR-I do Sistema de Abastecimento de Água de 

Porto Velho/RO, conforme Especificações contidas no Termo de Referência do anexo I do 

Edital. 
 
 
Parágrafo 1º - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente 

assinada e rubricada no Processo Administrativo nº 0854/2012; 
 

I - O Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2012, seus anexos, a proposta e os documentos que 
integram em 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 
 
CLÁUSULA 2ª - O regime de contratação da execução dos serviços, é de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
 
IV - DO PREÇO DOS SERVIÇOS/EXECUTADOS 
 
CLÁUSULA 3ª - O preço global do presente contrato, é de R$ __________ (_______________). 
 
V - VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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1 -  O Contrato decorrente do procedimento licitatório terá vigência de 08 (oito) meses a contar do recebimento 
pelo Contratado da Ordem de Serviço expedido pela Gerência de Obras desta Companhia. 

 
2 - O prazo para execução dos serviços é de 08 (oito) meses a contar da data do recebimento da Ordem de 
Serviços, entregue a empresa vencedora da licitação, conforme termo de referencia do anexo I do edital. 
 
3 -  Os serviços licitados, deverão ser realizados na localidade em conformidade com termo de referencia do 
anexo I do Edital. 

  
VI - DA FONTE DE RECURSOS 
 

CLÁUSULA 4ª - Os recursos destinados para pagamento do objeto licitado, são provenientes dos Recursos 
Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD, exercício de 2012, do 
Elemento de Despesa nº. 132.100.2003 - Benfeitorias, cujo valor orçado, conforme termo de 
referencia foi estimado em R$ 432.260,12 (quatrocentos e trinta e dois mil e duzentos e 
sessenta reais e doze centavos), instaurado através do Processo Administrativo nº 854/2012. 

 
 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 deste edital, sendo 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 prazo estipulado 

no conforme termo de referencia do 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, para que no 
prazo de 08 (oito) dias úteis, proporem a prestação dos produtos pelo preço classificado como vencedor do 
certame. 

 
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. 

 
VIII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

Parágrafo Único - O pagamento dos serviços será efetuado até 30 (trinta) dias, após a apresentação das faturas de 
medições, correspondentes aos serviços executados, observados as condições estabelecidas no termo de referencia 
do anexo I do edital a seguir: 
 
 
A retenção de 11% (onde por cento) sobre o valor da Nota Fiscal faturado referente aos serviços executados mediante 
sessão de mão de obras, inclusive em regime de trabalho temporário, conforme determina a Ordem de Serviços do 
INSS/DAF nº 209 de 20.05.99. 

 
1 -  As medições serão elaboradas por avaliações mensais dos serviços executados com base no termo de 

referencia do anexo I do edital, atestado pela comissão de fiscalização observados os seguintes eventos: 
 

2 -  Até o dia 02 (dois) após a realização dos serviços a contratada entregará as medições a contratante para 
análise e aprovação. 

 
3 - Após 07 (sete) dias desse mesmo mês, a contratante analisará as medições, e uma vez aprovada a 

contratada emitira as faturas correspondentes. 
 

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

    
 

Na hipótese de antecipação de pagamento, será concedida compensação financeira descontando-se do valor 
respectivo a parcela referente à variação "Índices Geral de Preço Médio - IGPM” da Fundação Getúlio Vargas, da data 
de efetivo pagamento até a data do vencimento. 
 

CLÁUSULA 5ª - Na hipótese de atraso do pagamento, o valor respectivo será corrigido monetariamente, a título de mora, de 
acordo com a variação "Índices Geral de Preço Médio - IGPM” da Fundação Getúlio Vargas, da data de 
vencimento da fatura até a data do efetivo pagamento à Contratada. 

 
IX - DO REAJUSTE DE PREÇOS 
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CLÁUSULA 6ª -  Os Preços são fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, no prazo de 
vigências igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo somente reajuste de preço após o período retro mencionado 
dos serviços, mediante o índice IGP-DI/ FGV.  

 
X - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA 7ª - São obrigações da CONTRATADA;  
 
Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, nas obrigações da Contratada 
também se incluem os dispostos a seguir:  
 
1 - Cumprir rigorosamente com a entrega dos serviços; 
 
2 - Comunicar a Contratante por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que 
impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução do 
Contrato, total ou parcialmente, por motivo de força maior. 
 
3 - A Contratada não poderá repassar nenhum dos itens constantes neste Contrato, a outra empresa, sem o consentimento 
prévio e expresso da CAERD.  Fica estabelecido que, caberá a Contratada a responsabilidade total e integral pelo fornecimento 
dos serviços e igual responsabilidade, também lhe caberá por todos serviços fornecidos por terceiros sob sua responsabilidade. 
 
4 - Responsabilizar-se pelo(s) atraso(s) e/ou prejuízos decorrentes de paralisação parcial ou total da entrega do(s) objeto (s) 
desta licitação. 
 
5 - Os serviços serão prestados sob inteira responsabilidade da Contratada, a que caberá o fornecimento e a administração dos 
recursos humanos necessários. O pessoal dos serviços deverá está obrigatoriamente vinculado a contratada por contratos 
individuais de trabalho. 
 
6 - A Contratada fornecerá a seus empregados, fardamentos e condições de proteção, segurança e higiene de trabalho, 
mediante a disponibilidade de meios adequados, especialmente ferramentas, utensílios e outros equipamentos, em bom estado 
de conservação, inclusive as destinadas pelas normas de segurança no trabalho, conforme descrito no Termo de Referência no 
anexo I deste Edital. 
 
7 - Os custos de investimentos, manutenção e operação dos veículos utilizados na execução dos serviços, serão de 
responsabilidade da Contratada, conforme descrito no Termo de Referência no anexo I deste Edital. 
 
8 - Na hipótese de danos causados pela Contratada à terceiros, cliente ou não da Caerd, a Contratada terá um prazo de 30 
(trinta) dias, para efetivação do ressarcimento do(s) dano(s) causado(s) ao(s) envolvido(s). 
 
9 - A contratada deverá fornecer a relação de seu quadro de empregados que executaram os serviços contratados, bem como a 
comprovação mensal de débitos trabalhista para com estes. 
 
CLÁUSULA 8ª - São obrigações da CONTRATANTE; 
 
Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a Contratante se obrigará: 
 
1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas ás condições regidas no Contrato. 
 
2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços pela Contratada. 
 
3 - A fiscalização exercida pela CAERD, terá em especial poderes para sustar a entrega dos serviços 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 9ª - 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. 
 
XII - DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
 
CLÁUSULA 10ª - 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. 
 
XIII - DAS PENALIDADES 
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CLÁUSULA 11ª - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, erro de execução ou demora na 
entrega do(s) serviços (is), salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à CONTRATADA as seguintes 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 2 (dois) anos. 
 
3 - A CAERD fará glosa direta e integralmente na fatura, nos caso revistos de atraso ou inexecução parcial do objeto 

licitado, devendo comunicar por escrito o motivo do débito à Contratada. 
 
XIV - DA REJEIÇÃO 
 
CLÁUSULA 12ª - A CONTRATANTE assiste o direito de recusar quaisquer serviços, que na fase de entrega não estejam em 
conformidade com o ajustado, através de ato de recusa expedido pela Gerência de Obra da Caerd, desde que consignados os 
motivos. 
 
XV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
 
CLÁUSULA 13ª - 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. 
 
XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA 14ª - À 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 infrigência das cláusulas 
ajustadas no presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15ª - 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 16ª - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do 
objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, observada a disponibilidade de recursos 
orçamentários/financeiros. 
 
XVII - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA 16ª - 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. 

 
XVIII - DO FORO 
 
CLÁUSULA 17ª -     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 seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor. 
 
       Porto Velho-RO,  
PELA CAERD/CONTRATANTE 
 
 
AVENILSON GOMES DA TRINDADE                  DEBORA MARIA DE C.R.D. MEDINA REIS 
Diretor Administrativo Financeiro                            Diretora Técnica e Operacional    

 
 

RICARDO PIMENTEL BARBOSA                        MÁRCIA CRISTINA LUNA 
Diretor Comercial e Negócios                                      Diretora Presidente 
 
 
PELA CONTRATADA:_____________________________  
 
TESTEMUNHAS:    1 - ____________________          2 - ____________________ 
                               NOME:                                         NOME: 
                               CPF.:                                             CPF: 


