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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

TOMADA DE PREÇO Nº 007/2013 
 

 
A Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLM-O/CAERD, através da sua Presidente, designada pela Portaria nº. 
091/2012, de 17/09/2012/DE-CAERD, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE de nº. 2205 em 26/04/2013 comunica aos 
interessados, que estão abertas as inscrições no Certame Licitatório na Modalidade TOMADA DE PREÇO de nº 007/2013 , do 
tipo MENOR PREÇO, instaurado através do Processo Administrativo nº 0312/2013, para os fins que seguem:                  
 
OBJETO  – Constitui objeto desta licitação, Contratação de empresa especializada em engenharia para realização da obra 
Rede de Drenagem para o escoamento das águas servid a proveniente das lavagens dos tanques pela Estação  de 
Tratamento de Água do Sistema de Abastecimento de Á gua da Cidade de Cerejeiras/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 2013, através dos Elementos de Despesas nº 132.101.010 – Benfeitorias no Sistema de Abastecimento de Águas e 
Esgotos. 
 
VALOR ESTIMADO – R$ 61.723,97 (sessenta e um mil e setecentos e vinte três reais  e noventa e sete centavos).   
 
DISPONIBILIDADE DO EDITAL  – No horário comercial das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, 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 - (somente para retirada do impresso na CAERD/CPLMO). 
  
ABERTURA DA LICITAÇÃO  – Será aberto ao Público no dia 03 de outubro 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, 28 de agosto de 2013. 

 
 
 
 
 

CLERY NEUSA BRUNHOLI  
Presidente da CPLM-O/CAERD 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013 – 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°. 12 3/06, 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 2013, do Elemento de Despesa nº 
132.101.010 – Benfeitorias no Sistema de Abastecimento de Águas e Esgotos, cujo valor orçado, conforme 
termo de referencia foi estimado em R$ 61.723,97 (sessenta e um mil e setecentos e vinte três reais  e 
noventa e sete centavos) , instaurado através do Processo Administrativo nº 312/2013. 

 
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                    setembro                                                                             
2013, no horário comercial das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30, 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 e-mail, 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 (69) 3216.1739 e 3216 1728 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 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS  
 ANEXO V - 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 17de 
outubro de 2013, às  09:00 horas . 

 
3 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 

3.1 - Constitui objeto desta licitação, Constitui objeto desta licitação, Contratação de empresa especializada em 
engenharia para realização da obra Rede de Drenagem  para o escoamento das águas servida 
proveniente das lavagens dos tanques pela Estação d e Tratamento de Água do Sistema de 
Abastecimento de Água da Cidade de Cerejeiras/RO , conforme Especificações contidas no Termo de 
Referência do anexo I do Edital.  
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4 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVI ÇOS 
 

4.0 - O Contrato decorrente do procedimento licitatório terá vigência de 02 (dois) 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 02 (dois) 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° d a 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 

  
 A 

  Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD 
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  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 006/2013. 
  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 006/2013. 
  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 expr esso, 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 

 



               

 
 

CAERD: EM BUSCA DE UMA GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 
CNPJ 05.914.254.001-39 – JUCER 11.3.0000011.1- SUFRAMA 710007.30-2- INSCR.EST. 00000000.27648-1 AV. PI NHEIRO MACHADO, 2112  

– Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.80 4-046 -   FAX (0XX69) 3216-1728 – TELEFONE   
 (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 - SITE: www.caerd-ro.com.br  

7

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. 

 
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. 
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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 
 

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. 
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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 CONTRA TO 
 

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). 
 

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. 
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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 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 6 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 às 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; 

 
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. 
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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. 

 
 
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. 
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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, 28 de agosto 2013. 

 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BASICO 
1 – OBJETO  
 
O presente Termo de Referência objetiva a seleção e contratação de empresa especializada em engenharia para realização da 
obra Rede de Drenagem para o escoamento das águas servida proveniente das lavagens dos tanques pela Estação de 
Tratamento de Água do Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Cerejeiras/RO. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
A execução da rede de drenagem das águas servidas proveniente pela estação de tratamento de água é necessária, devido a 
situações adversas tais como: 
Considerando que a CAERD foi notificada pela Promotoria de Justiça de Cerejeiras datado do dia 19/09/2012, solicita 
informações quanto à falta de canalização para escoamento da água servida proveniente das lavagens dos tanques, que escorre 
pelas ruas Panamá, Goiás e Curitiba.  
Considerando que a CAERD foi notificada pela prefeitura pela falta de canalização das águas provenintes da lavagem dos 
tanques da ETA 
Considerando que o aumento da população, houve aquecimento do setor imobiliário ao qual estão construindo condomínios, 
onde as águas residuais passam em frente e que não estão canalizadas 
Considerando que as residuais estão sendo despejadas na via publica ocasionando erosões,dificultando acessibilidade da 
passagem de pedestre e veículos 
 
Portanto, é imperiosa a seleção e contratação de empresa especializada em engenharia para realização da obra referente ao 
problema de escoamento das águas servida proveniente das lavagens dos tanques pela estação de tratamento de água do 
Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Cerejeiras/RO diante dos problemas relacionados acima. 
 
3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O recurso a ser destinado para essa despesa, está assegurado no elemento 133101009, plano orçamentário-CAERD-2013.        
 
4 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
Os serviços a serem desenvolvidos serão compostos de: 
 
4.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:  
 
4.1) Aquisição de placa pronta e assentamento (3,00x2,00m)=(2m²); 4.2)Locação topográfica e nivelamento da linha de recalque, 
inclusive topógrafo= (170m); 4.3)Limpeza mecanizada do terreno com motoniveladora e=0,10m (em 10% do comprimento total, 
com largura de 2,00m) = (34m²); 4.4) Sinalização de trânsito noturna com lâmpadas e baldes coloridos = (17m); 4.5) Placa de 
sinalização visual de 1,40x0,80m = (2 unid);  4.1.1) RÊDE DE DRENAGEM: 4.1.1.1) Movimento de Terra – 4.1.1.2) Escavação 
manual em solo de qualquer natureza exceto rocha = (20,53m³); 4.1.1.3) Escavação  mecânica de vala em material de 2ª 
categoria de 2,01 até 4,00m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica = (28,74m³); 4.1.1.4) Escavação, carga e 
transporte de material de 1ª categoria, CAMINHO de serviço com revestimento primário, utilizando escavadeira hidráulica e 
caminhão basculante de 6m³, DMT 800 até 1000m = (57,60m³); 4.1.1.5) Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de 
esteira com capacidade de 153HP = (57,60m³); 4.1.1.6) Reaterro apiloado de valas = (103,32m³); 4.1.1.7)Compactação 
mecânica com controle do GC>= 95% DO PN(áreas)(com motoniveladora de 140 HP e rolo compressor vibratório de 80HP) = 
(103,32m³); 4.1.1.8) Regularização e compactação do fundo de vala = (195,50m²);  4.2) ESGOTAMENTO E EMBASAMENTO DE 
VALA: 4.2.1) Esgotamento de vala com bomba submersível = (3,40h);  4.2.2) Colchão de areia = (19,55m³);  4.3)ESTRUTURAS 
DE ESCORAMENTO DEVALAS: 4.3.1) Pontaleteamento = (17,35m²); 4.4) FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
MANILHAS DE CONCRETO NO DIÂMETRO DE 600mm: 4.4.1) Tubo de concreto armado classe PA-1, NBR-8890/2007, DN 
600mm para águas pluviais = (170m);  4.4.2) Assentamento de tubo de concreto no diâmetro de 600mm, simples ou armado, 
com junta em argamassa no traço 1:3, de cimento e areia = (170m);  4.5) CAIXAS PARA DRENAGEM E INTERLIGAÇÃO; 4.5.1) 
CAIXA DE DRENAGEM: 4.5.1.1) Execução de caixa para drenagem com dimensão de (1,50x1,50x1,70)m, em alvenaria com 
tampa de lage de concreto armado = (5unid); 4.5.2) INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM COM A CAIXA: 
4.5.2.1)Demolição de Alvenaria de tijolos maciços sem reaproveitamento = (0,10m²); 4.5.2.2) Chapisco em paredes no traço 1:4 
de cimento+areia, na espessura de 0,5cm, com preparo mecânico = (0,80m²);  4.5.2.3) Emboço no traço 
1:2:8(cimento+cal+areia), na espessura 0,5cm, com preparo mecânico = (0,80m²). 
 
5 – ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 
 
5.1-ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
 
A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas 
especificadas no projeto. 
Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA  fará a pesquisa de interferência no local, para que não sejam danificados 
quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima a mesma. 
Caso haja qualquer dano nas interferências supra-citadas, todas as despesas decorrentes dos reparos correrão por conta da 
CONTRATADA , desde que caracterizada a responsabilidade da mesma. 
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A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia em função do volume de terra a 
remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. 
A largura das escavações será D + 0,30 m, sendo a largura mínima 0,50 m (Onde “D” é o diâmetro externo do tubo e “L” a  
largura da vala. 
A abertura de valas com maior largura dependerá de autorização escrita da Fiscalização. 
O greide de projetos da linha deverá ser obedecido, sendo que o recobrimento mínimo admitido acima da geratriz superior dos 
tubos em áreas urbanizadas ser de 0,80 m. 
Se a escavação interferir com galerias, tubulações e outras instalações existentes, a CONTRATADA  executará o escoramento e 
sustentação das mesmas. 
Quando os materiais escavados forem, a critério da Fiscalização, apropriados para sua utilização no aterro, serão, em princípio, 
colocados ao lado da vala, para posterior aproveitamento. 
No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão distribuídos em montes separados. 
 
Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela CONTRATADA  e levados a bota-fora aprovado pela Fiscalização.  Os 
materiais aproveitáveis para aterro que não puderem ser colocados ao lado da vala por falta de espaço também serão levados a 
bota-fora aprovado pela Fiscalização. 
A escavação manual de cavas só será permitida, a critério da Fiscalização, quando os volumes a escavar ou as condições de 
terreno assim justificarem, bem como no caso de interferências cadastradas ou detectadas. 
 
5.2-ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAVAS 
 
A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas 
especificadas no projeto. 
Toda escavação deverá ser mecânica, exceto no caso de proximidade de interferências cadastradas ou detectadas ou outros 
locais a critério da Fiscalização. 
Poderá ser feita com escavadeira mecânica Clamshell e deverá obedecer as Normas de boa execução. 
A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia em função do volume de terra a 
remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. 
Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. 
Os materiais escavados que forem considerados apropriados par utilização no aterro pela Fiscalização serão separados de 
acordo com sua natureza e distribuídos em locais escolhidos para posterior aproveitamento. 
Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela CONTRATADA  e levados a bota-fora em local escolhido pela 
Fiscalização.  No bota-fora, entende-se que o material será espalhado a critério da Fiscalização. 

 
 

5.3-CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 
 
A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em bota-fora ou em outra área 
indicada pela Fiscalização, ficará a critério da CONTRATADA  e terá sido definido no Plano de Escavação. 
Durante a execução dos serviços poderá a Fiscalização exigir a remoção e/ou substituição de qualquer equipamento que não 
corresponda aos valores de produção indicado no Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo insatisfatório. 
Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das escavações, imediatamente após sua 
remoção.  Caso não seja isto possível, deverá a CONTRATADA  preparar um local para estocá-los, conforme indicações da 
Fiscalização. 
As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os 
materiais serão aproveitados, sem interferir porém, com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e 
distâncias de transporte e a forma de carregamento devem ser estudados pela CONTRATADA  e aprovados pela Fiscalização. 
A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua contaminação, a critério da 
Fiscalização. 
Somente quando aprovado pela Fiscalização materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a 
seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha. 
Na conclusão dos trabalho, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da Fiscalização estes depósitos serão tratados como 
bota-fora, ou então serão levados pela CONTRATADA  para os bota-fora já existentes. 
Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da Fiscalização, serão depositados em 
bota-fora. 
A CONTRATADA  deverá apresentar, com a devida antecedência para aprovação da Fiscalização, um plano delimitando as 
áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados.  Essas áreas serão 
escolhidas de maneira a não interferir com a construção e operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se 
adaptando a forma e altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente. 
A CONTRATADA  tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha a causar danos às áreas 
e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão, etc.  Para tanto, deverá a CONTRATADA   manter as áreas 
convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da Fiscalização. 
Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente arenadas e em boa 
ordem. 
Por instrução da Fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento. 
A CONTRATADA  poderá, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da 
obra, com prévia autorização da Fiscalização. 
 
5.4-REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 
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O reaterro será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada em 
projeto. 
Deve ser executado com material selecionado, isento de materiais putrescíveis (raízes, gravetos, etc.) e corpos estranho (pedras, 
torrões duros, etc).  Este material será cuidadosamente apiloado, concomitantemente dos lados da tubulação, em camadas não 
superiores a 20 cm. 
O material do aterro será selecionado da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização. 
Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo de cavas ou valas deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou 
outro material de boa qualidade. 
No caso de valas, o reaterro deverá ser realizado conforme descrito acima até a geratriz superior do tubo, a partir daí far-se-á 
reaterro compactado à 95 %  do Proctor Normal. 

 
5.5-REATERRO COMPACTADO A  95%  DO PROCTOR NORMAL 
O reaterro será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada pela 
Fiscalização ou indicada em Projeto. 
O aterro será com material da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização.  Será compactado em camadas de até 
0,30 m por compactadores estáticos tipo pé de carneiro.  O grau de compactação será de 95%  do Proctor Normal (MB-33). 
A compactação mecânica a 95% (noventa e cinco por cento) do Proctor Normal (Método Bbrasileiro MB-33) deverá ser 
executada com equipamentos apropriados e somente em locais previamente determinados pela Fiscalização que poderá solicitar 
ensaios de laboratórios para determinar grau de compactação e desvio de umidade. 
 
5.6-ESCORAMENTO DE VALAS  -  PONTALETEAMENTO 
1) Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamentos, a CONTRATADA  é 

obrigada a providenciar o escoramento adequado, tendo a função de conter as paredes laterais e aumentar a 
estanqueidade das valas ou cavas. 

2) Será obrigatório o escoramento de valas com profundidade superior a 1,50 m. 
 
3) Contenção do solo lateral da vala por tábuas de peroba (2,7 x 16 cm) espaçadas de 1,35 m, travadas horizontalmente por 

estroncas de eucalipto de Ø 20 cm. 
4) Deve ser utilizado em solos argilosos, compactos, até profundidade máxima de 4 m. 
 
5) O escoramento deverá ser iniciado onde as condições do terreno forem mais desfavoráveis.  Ex:  terreno com rachaduras, 

com água, etc. 
 
6) Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distância da vala, no mínimo igual a 

sua profundidade. 
 
5.7- ESGOTAMENTO DE VALAS OU CAVAS POR BOMBAS 
1) Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita execução da obra, dever-se-á ter 

cuidado de manter o fundo da vala ou cava permanentemente drenado, impedindo-se que a água se acumule no interior da 
mesma.  O bombeamento deve prolongar-se até que seja reaterrada a vala. 

2) Serão feitas no fundo da vala, valetas laterais fora da área de assentamento dos tubos, para que a água seja coletada 
pelas bombas em pontos adequados.  Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços dentro das 
referidas valetas.  Para evitar erosão, recobrir-se-ão os crivos com brita. a critério da Fiscalização, poderão ser substituídas 
as valetas por drenos de tubos perfurados. 

3) A água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de água pluviais ou vala mais próxima, por meio de calhas ou 
condutos, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho. 

 
4) A CONTRATADA tem por obrigação prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e 

inspecionando o equipamento continuamente.  Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente. 
 
5.8-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA DRENA GEM 
A CONTRATADA deverá fornecer e assentar tubos de drenagem em perfeita conformidade com as indicações de projeto e 
orientação da Fiscalização. 
Deverão ser seguidas também as normas e especificações do fabricante para cada caso. 
 
5.9 LASTRO DE AREIA 
A regularização do fundo das valas para assentamento de tubulação será feita através de uma camada de 30 cm de areia 
compactada manualmente, salvo orientação em contrário por parte da Fiscalização. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação das propostas, a fim de tomar 
conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão 
surgir no decorrer da obra, bem como, cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários a sua perfeita execução. 
Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas Especificações, 
deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de fax e elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer 
dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso 
venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado por ocasião da Licitação. 
A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os serviços e obras objeto do Contrato. A 
CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no Contrato, bem como, for 
aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. 
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6 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 

6.1 – Obrigações Trabalhistas 
 
A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato. 
 • Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do Contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei Nº. 6496/77;  
• Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do Contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da 

execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal Nº. 356/91;  
• Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e 

ao objeto do Contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 
PCMAT, de conformidade com a Portaria Nº. 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações 
posteriores;  

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do Contrato;  

• Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de 
única e responsável. 

 
6.2 – Documentos Complementares 
 
Serão documentos complementares a estas Especificações Técnicas, independentemente de transcrição: 
● Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 
● Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO; 
● As Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/RO e. CONFEA; 
• As Normas do INMETRO, e  
• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais e Estaduais inclusive normas de concessionárias de serviços públicos. 
 
6.3 – Materiais 
 
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas 
técnicas específicas. As marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras previamente 
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
6.3.1 – Condições de Similaridade 
Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde 
que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência 
técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço. 
 
6.4 – Mão-de-Obra e Administração da Obra 
 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços. Cabem à 
CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, 
durante todo o período da obra. 
A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao 
final da obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra: 
● Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 
● Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS, e 
● Certidão de Quitação do ISS referente ao Contrato. 
 
6.5 – Responsabilidade Técnica e Garantia 
 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da obra e aos projetos, 
incluindo os fornecidos pelo CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços.  
Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de 
garantia e não de prescrição, devendo a CONTRATADA efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições 
que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. O prazo prescricional para 
intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 
A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no 
desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade com a CONTRATADA, que responderá 
única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas SUBCONTRATADAS, na forma 
da legislação em vigor. 
Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, 
poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA. 
A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em 
propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
SUBCONTRATADAS, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.  
.6.6 – Execução dos Serviços e Obras 
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Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:  
• submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou 

canteiro de serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas de vivência, 
dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e 
instalações para uso da FISCALIZAÇÃO, quando previstas no Caderno de Encargos;  

• providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia 
elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo;  

• manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação 
adequados ao cumprimento do contrato;  

• submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 05 (cinco) dias após o início dos trabalhos o plano de execução e o cronograma 
detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de 
planejamento;  

• providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos  estejam em tempo hábil nos locais de execução, de 
modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do Contrato;  

• alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive os destinados ao pagamento de 
todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;  

• submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e 
obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;  

• submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos 
no plano de execução dos serviços e obras;  

• executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela FISCALIZAÇÃO;  
• comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos 

trabalhos;  
• submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO os protótipos  ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos 

serviços e obras objeto do contrato;  
• realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, os testes, ensaios, exames e provas necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;  
• evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, 

programando adequadamente as atividades executivas;  
 
• elaborar  os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos 

estabelecidos no Projeto;  
• retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, 

materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de 
entulhos e detritos de qualquer natureza.  

 
6.7 – Acréscimos ou Supressões de Obras e Serviços 
 
Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de obras ou serviços, serão obedecidos 
os limites e demais condições estabelecidas em Lei, sendo: 
• No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à CONTRATADA a apresentação da planilha orçamentária correspondente; 
•••• Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão  levantados e orçados com base nos preços unitários  constantes 

da proposta original, sendo o valor total dos mesmo s, acrescido ou suprimido do valor global contratad o; 
 

•  Os serviços não constantes da planilha original deverão ser especificados e apresentados de acordo com o mercado local e 
atentado aos preços ofertados em licitação, juntamente com as respectivas composições de preços unitários detalhadas; 

A tabela de preços de referência é aquela elaborada pela CONTRATANTE e encontra-se à disposição dos Licitantes para 
consulta. 
 
6.8 – Segurança e Saúde no Trabalho 
 
Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO as medidas de segurança a serem 
adotadas durante a execução dos serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção e fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, 
protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos 
serviços e obras em execução. 
A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente 
as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de 
materiais, entulhos e detritos em geral.  
Deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir 
portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio e manterá no canteiro de serviço 
equipamentos de proteção contra incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  
Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira 
mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive 
princípios de incêndio, manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos 
acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR 18 e vigias que controlem a entrada e saída de 
materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 
serviço. 
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O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas de 
segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de 
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições 
estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.  
 
7 – FISCALIZAÇÃO 

 
7.1 – Condições Gerais 
 
Deverão ser observadas as seguintes condições gerais: 
• O CONTRATANTE manterá desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma 
equipe de FISCALIZAÇÃO constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle 
dos trabalhos. 
• A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso 
aos serviços e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
• Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela FISCALIZAÇÃO serão considerados como se fossem praticados pelo 
CONTRATANTE. 
• A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  
– manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Caderno de 

Encargos, orçamentos, cronogramas, caderneta de ocorrências, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e 
testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras;  

– analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e Canteiro de Obras apresentados pela no início dos trabalhos; 
– analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem apresentados pela 

CONTRATADA no início dos trabalhos;  
– obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva 

utilização;  
– promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, 

esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do Contrato; 
– esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações 

e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;  
– solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras em execução, bem como às 

interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais 
eventualmente contratados pelo CONTRATANTE; 

– promover a presença dos Autores dos projetos no Canteiro de Obras, sempre que for necessária a verificação da exata 
correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

– paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que não seja executado em conformidade com projeto, norma técnica 
ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do Contrato; 

– solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos 
serviços e obras;  

– solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras 
objeto do Contrato; 

– exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que 
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;  

– aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, 
vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;  

– verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela CONTRATADA e admitida no Caderno 
de Encargos, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Caderno de Encargos; 

– verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de conformidade com os requisitos 
estabelecidos no Caderno de Encargos;  

– solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja 
presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;  

– verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela CONTRATADA, registrando todas as modificações 
introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. 

• Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos 
de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade 
pela execução dos serviços e obras. 

• A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência oficial e anotações ou 
registros no Diário de Ocorrências. 

• O Diário de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, será destinada ao registro de fatos e 
comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 
construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, 
ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela 
CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. 

• A FISCALIZAÇÃO deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras (Diário de Obra), com páginas numeradas 
em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída 
de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao Canteiro de Obras, inclusive 
para as atividades de suas SUBCONTRATADAS. 
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• As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela 
FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos 
tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

 
8 – MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 
• Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pela 

CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações 
expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

• A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela CONTRATADA, registrando os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente 
executados. 

• A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas 
de orçamento anexas ao Contrato, inclusive critérios de medição e pagamento. 

• O CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas medições de 
serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no Contrato. 

 
9 – RECEBIMENTO E ENTREGA DA OBRA 

 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devidamente testados. Uma vistoria final da obra deverá ser 
feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, 
firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da Lei Nº. 8.666, de 21 de Junho de 1.993 
(atualizada pela Lei Nº. 8.883, de 08 de Junho de 1.994), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados 
na vistoria. 
O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:  
• Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante uma vistoria realizada pela 

FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório;  
• Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as correções e complementações 

consideradas necessárias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;  
• Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova 

vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃ0 e/ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços será realizado o Recebimento 
Definitivo;  

• O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a apresentação pela CONTRATADA da Certidão 
Negativa de Débito fornecida pelo INSS, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais 
taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato. 

10 – ASPECTOS DE ORDEM LEGAL 
 

A licitação decorrente do presente Termo de Referência será regida pelo que dispõe a LEI DE LICITAÇÕES Nº. 8.666 de 
21/06/93, com as alterações da Lei Nº. 8.883 de 08/06/94 e da Lei Nº. 9.648 de 27/05/98. 
 
11 – REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O regime de execução da obra é empreitada por preço global. 
 
12 – CUSTO 
A elaboração dos serviços, conforme discriminado no item “ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS”, tem como preço 
estimativo o valor total de R$ 61.723,97(Sessenta e hum mil, Setecentos e Vinte  e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) 

 
12 – PRAZOS DE ENTREGA E PAGAMENTOS 

 
13.1 – Prazos de Entrega 
A duração dos serviços para executar a rede da drenagem da ETA de Cerejeiras, está estimada em 60 (sessenta) dias , 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 
 
13.2 – Forma de Pagamento 
Os serviços serão pagos de acordo com o Cronograma físico-financeiro, mediante apresentação da medição juntamente Nota 
Fiscal, Certidões de regularidade junto a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, bem como INSS e 
FGTS, aprovada pela Comissão de Fiscalização. 
 
O pagamento do valor faturado deverá ser efetuado  no máximo 30 dias, após o certifico da Nota Fiscal pela Comissão de 
Fiscalização. 
 
                                                                         
                                                                                           Porto Velho, RO, 09 de Abril de 2013. 

  
 
 
AMÉRICA MARIA RUIZ V. FERREIRA 
Gerencia de Projetos e Obras/CAERD 
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ANEXO II 
 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
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ANEXO III 
 

GRANOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO 
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ANEXO IV 

 

           

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº 000/2013-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, WALMIR BERNARDO DE BRITO , brasileiro, casado, Administrador, Especialista, portador da 
Identidade RG. nº 379244 SSP/RO, CPF/MF sob nº 408.920.852-15, 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 0312/2013, e licitado através da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013, 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 especializada em engenharia para 

realização da obra Rede de Drenagem para o escoamen to das águas servida proveniente 
das lavagens dos tanques pela Estação de Tratamento  de Água do Sistema de 
Abastecimento de Água da Cidade de Cerejeiras/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 0312/2013; 
 

I - O Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013, 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 obra é empreitada por 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 
 

1 -  O Contrato decorrente do procedimento licitatório terá vigência de 02 (DOIS) meses a contar do recebimento 
pelo Contratado da Ordem de Serviço expedido pela Gerência de Obras desta Companhia. 
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2 - O prazo para execução dos serviços é de 02 (DOIS) 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 2013, do Elemento de Despesa nº. 
132.101.010 – Benfeitorias no Sistema de Abastecimento de Águas e Esgotos, cujo valor orçado, conforme 
termo de referencia foi estimado em R$ 61.723,97 (sessenta e um mil, setecentos e vinte três reais e 
noventa e sete centavos) , instaurado através do Processo Administrativo nº 312/2013. 
 

 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 
 
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.  
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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. 
 
 
10 - Fica estabelecido que é de responsabilidade da  Contratada: 
  
10.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho; 
 
10.2 - Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina 
do trabalho. 
 
10.3 - Deverá ser apresentado antes do início das atividades e/ou logo após a admissão de funcionários, o Atestado de Saúde 
Ocupacional – ASO, de acordo com a NR. 7;  
 
10.4 - Até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço, deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
10.5 - Programa de Condições e Meio Ambiente de Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, atualizado, 
conforme NR 18 MTE, contemplando as exigências da NR 9 MTE, para o caso do serviço possuir 20 (vinte) ou mais 
empregados, ou somente o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme NR 9 para o caso do serviço 
possuir menos de 20 (vinte) empregados com as devidas atualizações temporal;  
 
10.6 - PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Exames Médicos; 
 
10.7 - Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra risco de acidente com o pessoal da CONTRATADA, do 
CONTRATANTE e com terceiros, independentemente da transferência daquele risco para Companhias Seguradoras ou Institutos 
Seguradores. 
 
10.8 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho que ocorra nos locais 
dos serviços e nos trajetos para os mesmos;  
 
10.9 - Em caso de acidente a CONTRATADA deverá emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 24 horas após 
o acidente e fornecer uma cópia para o SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho da CAERD.  
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10.10 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, em conformidade com a 
legislação vigente de Segurança e Saúde no Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria nº 3.214/78 e suas alterações posteriores. 
 
10.11 - A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou 
negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e determinações relativas à segurança em geral; 
 
10.12 - Nas instalações e serviços em eletricidade, devem ser observada na execução, operação, manutenção, reforma e 
substituição, as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência, as normas internacionais 
vigentes.  
 
10.13 - Por ocasião de qualquer fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, seus agentes devem ser 
acompanhados na vistoria por profissional da área de Segurança e Saúde do Trabalho ou, na sua ausência, pelo responsável da 
obra. 
 
10.14 - A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer exigências com respeito à Segurança e Saúde do Trabalho, sempre que 
julgar necessário para a proteção de pessoas ou equipamentos. 
 
10.15 - A CONTRATANTE poderá determinar, a seu critério, suspensão dos serviços nos quais se evidenciem riscos iminentes à 
Segurança de pessoas ou de equipamentos, mesmo que sejam da própria CONTRATADA ou de terceiros.   
 
10.16 - Os documentos e registros de interesse para o controle da Segurança do Trabalho devem ser classificados e 
organizados em pastas, na sequencia cronológica, de modo a permitir a rápida recuperação de dados para referência, controle 
ou para comprovação em caso de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Referências: Lei Nr 6.514, de 22 Dez 1977 e Portaria Nr 3.214, de 08 Jun 1978 do Ministério do Trabalho. 
 
 
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 
 
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  
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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    

 
 

WALMIR BERNARDO DE BRITO                          MÁRCIA CRISTINA LUNA  
Diretor Comercial e Negócios                                      Diretora Presidente 
 
 
PELA CONTRATADA:_____________________________  
 
TESTEMUNHAS:    1 - ____________________          2 - ____________________ 
                               NOME:                                         NOME: 
                               CPF.:                                             CPF: 


