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AVISO 

 

Recomendamos aos Licitantes a leitura atenta às 

condições/exigências expressas neste edital e 

seus anexos, notadamente quanto ao 

credenciamento, formulação das propostas de 

preços, e documentos de habilitação, objetivando 

uma perfeita participação no certame licitatório. 

 

Dúvidas: (69) 3216- 1728 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 

TELEFONE (0XX69) 3216-1728 – 0800-647-1950 

SITE: www.caerd-ro.com.br 

Email: cplmo@caerd-ro.com.br 

Adm. Jamil Manasfi da Cruz 

Pregoeiro da CAERD/RO 

Matrícula 9188-4 

          

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2016 

com concorrência exclusiva para ME/EPP, “Benefício tipo I”, exceto os 

itens:1,4 e 5 
 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(Processo Administrativo n.°311/2016) 

 

PREÂMBULO 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Companhia de Água e 

Esgotos de Rondônia - CAERD, através de seu Pregoeiro, designado por força das disposições 

contidas na Portaria Nº 024/DE/16 de 12.01.16, publicada no DOE nº 17/2016, realizará 

licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 

preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/ 2002, da Instrução Normativa nº 047/2008, da 

Instrução Normativa nº 048/2008, da Lei Complementar n° 123/ 2006, do Decreto Estadual 

18.340/2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

 

________________________________________________________________________ 

DATA:11 de julho de 2016 

 

HORÁRIO DE BRASÍLIA:10h00min (horário de Brasília). 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1.DO OBJETO 

 
1.1 Contratação de empresa para fornecimento dos produtos químicos HIPOCLORITO DE CÁLCIO,  

HIPOCLORITO DE SÓDIO a 12%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO (Solução a 50%), POLÍMERO NÃO IÔNICO e 

FLUOSSILICATO DE SÓDIO, utilizados no tratamento de água destinado ao abastecimento público 

nas unidades operacionais da CAERD/RONDÔNIA através de Registro de Preços por um período de 

12 meses. 

 

2.DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

 

2.1 O órgão gerenciador será a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia(CAERD). 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 

8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 

informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 

do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 

solicitada pelo órgão não participante. 

acesso. 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente 

estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo de atividade sejam compatíveis com o objeto 

desta Licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação para 

habilitação, constantes do Edital e seus anexos; 

 

4.2. Os interessados em participar desta Licitação deverão estar previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  

 

4.3. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 

administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância 

destas condições ensejará na sumária desclassificação da proponente. 

 

4.4. Como requisito para participação no Pregão Eletrônico a Licitante deverá manifestar, 

em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento 

convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Anexo I - Termo de Referência do 

presente Edital, conforme Art. 21 § 2º da Instrução Normativa 047/2008. 

 

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará a Licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002. 

 

4.5. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos 

seguintes casos: 

 

4.5.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial; 

 

4.5.2. Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladas, coligadas, ou subsidiárias entre si; 

 

4.5.2.1. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas 

sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas 

aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes 

empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua 

maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-

financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza. 

 

4.5.2.2. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a 

escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as 

devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 

8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à 

Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, 

pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em 

consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os 

princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

 

4.5.3. Que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 

Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com a Administração Pública Estadual, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 

oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição; 

 

4.5.4. Estrangeiras que não funcionem no País. 

 

4.6. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

 

4.6.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem 

assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 

4.6.2. É vedada a participação de servidor público, bem como funcionários da CAERD na 

qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa Licitante, bem como 

procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição 

Estadual, c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

 
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 

 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

6.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

 

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

6.5.1. Valor unitário do item 

 

6.5.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 

Referência para cada item; 

 

6.5.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 

prevista para o item. 

 

6.5.3. Marca; 
 

6.5.4. Fabricante;  
 

6.5.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando 

for o caso; 

 

6.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado.  

 

6.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.  

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

 

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser  0,01 (um centavo). 

 

7.7.3. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

 

7.7.4. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

 

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

  

7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos 

 

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

  

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

  

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

7.15. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

 

7.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as 
propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

 

7.18. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  
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8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

 

8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 

folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio 

e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.4.1.1.O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

 

8.4.2.Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 

de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, 

o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 

pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5(cinco) dias úteis 

contados da solicitação. 

 

8.4.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

 

8.4.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 

8.4.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 

previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

 

8.4.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo 

de Referência.  

8.4.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 

análise, não gerando direito a ressarcimento. 

 

8.4.2.6.A pós a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão 

ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

 

8.4.2.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 

portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma. 

 

8.7. Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

8.8. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.8.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for 

o caso. 

 

9. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PELA (S) PROPONENTE (S) QUE FOR (EM) CONVOCADA 

(S) 

 

9.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO das propostas, ocorrerá o envio dos anexos da 

documentação de habilitação pelo sistema, onde o fornecedor será convocado pelo (a) 

Pregoeiro (a) (caso necessário), sob pena de inabilitação; 
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9.1.1. As Licitantes deverão apresentar em campo próprio do Sistema Comprasnet os 

documentos referente a Habilitação (quando e se solicitado), sem ressalva e rasuras, SOB 

PENA DE INABILITAÇÃO. 

 

9.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que está em conformidade com as exigências do 

Edital, conforme Art. 21 § 2º da Instrução Normativa 047/2008. 

 

9.3. A documentação de habilitação da Licitante poderá ser substituída pelo Sistema de 

Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro no Cadastro de 

Fornecedores da CAERD - CRCF/RO, expedido pela Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - 

CAERD, nos documentos por eles abrangidos, conforme indicado abaixo: 

 

9.3.1. A verificação pelo (a) Pregoeiro (a) nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, conforme Art. 25 § 4º da Instrução 

Normativa 047/2008. 

 

9.3.2. A consulta on line deverá comprovar que o licitante encontrava-se regular na data 

marcada para abertura das propostas. 

 

9.3.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA: 

 

a)  Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e 

da Procuradoria da Fazenda Nacional); podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva 

com efeitos de negativa. 

 

b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou domicílio da 

Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa. 

 

c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou domicílio da 

Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa. 

 

d)  Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão 

positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em 

fase de adimplemento; 

 

e)  Certidão de Regularidade perante o INSS - relativa às Contribuições Sociais fornecida 

pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, admitida comprovação também por meio de 

certidão negativa ou certidão positiva, com efeito, de negativa diante da existência de 

débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

 

f)  Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF podendo o (a) Pregoeiro (a) 

emitir via on-line caso as participantes deixem de apresentar; 

 

g) Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho– CNDT (Lei Federal n.º 

12.440/2011, de 07/07/2011, Art. 642-A). Esta certidão poderá ser emitida gratuitamente nas 

páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indicação do CPF ou CNPJ do 

interessado; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa. 

NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF, a Certidão é contemplada apenas pelo CRCF/RO, podendo o (a) 

Pregoeiro (a) consultar o cadastro do fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem de 

apresentar. 

 

9.3.4. As certidões acima mencionadas, que não indicarem prazo de validade, só serão 

aceitas pelo (a) Pregoeiro (a), se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos. 

 

9.3.5. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.  

 

9.3.6. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

 

9.3.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das Micro empresas 

ou empresas de pequeno porte, será concedido o prazo de  05 (cinco) dias úteis para 

regularização da documentação, conforme os termos do art. 43 e seus §§ da Lei Complementar 

n.° 123/2006 e alterado pela Lei Complementar Nº 147/14. 

 

9.3.6.1.1 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 11.3.6.1, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CAERD convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a 

licitação.  

 

9.3.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social ou outro instrumento equivalente, com 

todas as suas alterações em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o 

objeto licitado. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir 

o contrato social. NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e análise, o documento 

é contemplado apenas pelo CRCF/RO, podendo o (a) Pregoeiro (a) consultar o cadastro do 

fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem de apresentar; 

 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para 

visualização e análise, o documento é contemplado apenas pelo CRCF/RO, podendo o (a) 

Pregoeiro (a) consultar o cadastro do fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem de 

apresentar; 

 

c) Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do 

representante legal da empresa. NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e análise, 

o documento é contemplado apenas pelo CRCF/RO, podendo o (a) Pregoeiro (a) consultar o 

cadastro do fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem de apresentar;  

 

d) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na 

forma do art. 27, inciso V, da Lei 8666/93, com a redação dada pela Lei nº. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999. Esta declaração deverá ser entregue de forma virtual, ou seja, o 

fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará a referida 

declaração, a qual somente será visualizada pelo (a) Pregoeiro (a) na fase de habilitação; 

 

e) Declaração de que se compromete a informar a superveniência de fato impeditivo de sua 

habilitação, conforme regulamentação constante da IN/MARE nº. 05/95, com alterações da 

IN/MARE nº. 09/96, assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da LICITANTE, 

com o nº. da identidade do declarante, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 8666/93, 

observadas as penalidades cabíveis. Esta declaração deverá ser entregue de forma virtual, 

ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará a 

referida declaração, a qual somente será visualizada pelo (a) Pregoeiro (a) na fase de 

habilitação; 

 

9.3.8. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.3.8.1. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

 

a) Para comprovar a boa situação financeira da LICITANTE, essa deverá apresentar o Balanço 

Patrimonial e demais demonstrações financeiras, referente ao último exercício social, já 

exigível e apresentado na forma da Lei, observando o que segue: 

 

I - Balanço Patrimonial devidamente REGISTRADO na Junta Comercial do Estado; 

ou 

II - Balanço Patrimonial AUTENTICADO pela Junta Comercial do Estado, com o Pertinente Termo 

de Abertura e Encerramento.  

 

9.3.8.2. Com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial apresentado, o Pregoeiro 

verificará se a licitante atende aos seguintes requisitos: 

 

a) Comprovar o Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,0 (um), 

obtido a partir de dados do Balanço Anual, através da seguinte fórmula: 

 

ILG= 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCILANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

b) Comprovar o Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 

(um), obtido a partir de dados do Balanço anual, através da seguinte fórmula: 

 

ILC= 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

c) Comprovar o índice de liquidez Seca (ILS), igual ou superior a 1,0 (um), 

obtido a partir de dados do balanço, através da seguinte fórmula: 

 

ILS= 
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

d) Caso a empresa não apresente quaisquer dos índices exigidos acima, deverá 

comprovar possuir Capital Social correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para a contratação, relativamente ao Lote em que a licitante ofertar proposta. 
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9.3.9. As LICITANTES constituídas nos exercícios de 2016, para comprovar a sua boa situação 

financeira, com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 

objeto da licitação, obedecidas às formalidades e exigências da lei, apresentarão Balanço 

Patrimonial de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou outra forma 

equivalente na forma da lei, para que a Comissão Permanente de Licitação de Obras possa 

verificar se a licitante possui: 

 

a) Capital Social Integralizado correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para contratação, relativamente ao Lote em que a licitante ofertar proposta. 

 

10.  RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da licitante em contrato 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

podendo ser utilizado como modelo o do ANEXO III deste edital. NÃO DISPONIBILIZADO PELO 

SICAF e CRCF/RO, para visualização e análise, sendo necessário anexar no campo próprio do 

sistema quando solicitado; 

a.1) Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua 

individualidade ou soma de atestados, contemplem a parcela de maior relevância do 

serviço(s)/fornecimento(s) objeto desta licitação, qual sejam os constantes no Anexo I do 

Edital – Termo de Referência; 

 

a.2) Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s) que em sua 

individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os 

serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa 

prestou os serviços/entregou satisfatoriamente os bens com as especificações demandadas no 

objeto deste edital, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quantitativo do objeto 

previsto no ANEXO I do Edital – Termo de Referência. 

 

a.3) Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua 

individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os 

serviços/fornecimentos dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa 

entregou satisfatoriamente bens com as especificações demandadas no objeto deste edital, 

pelo período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigência proposta. 

 

a.4) A análise de cada subitem relativo ao Atestado de Capacidade Técnica quanto a 

características, quantidades e prazos deverão ser avaliados individualmente de acordo com o 

previsto neste tópico, sendo desclassificado caso não atenda ao mínimo previsto em qualquer 

dos subtópicos individuais. 

 

a.5) Não cabem, portanto, para soma de atestado(s) visando comprovar quantidades e prazos 

(para efeito de atendimento individual dos subitens c.2 e c.3), a execução do objeto que 

tenha sido realizada em períodos distintos, ou não concomitantes, por não garantirem a 

capacidade de atendimento global da frota no mesmo período; 

 

a.6) O atestado deverá indicar dados da entidade emissora (razão social, CNPJ, endereço, 

telefone, fax, data de emissão) e dos signatários do documento (nome, função, telefone, 

etc.), além da descrição do objeto, quantidades e prazos de entrega. E, na ausência dos 

dados indicados, antecipa-se a diligência prevista no art. 43 parágrafo 3° da Lei Federal 

8.666/93 para que sejam encaminhados em conjunto os documentos comprobatórios de 

atendimentos, quais sejam cópias de contratos, Autorização de Fornecimento - AF, 

acompanhados de editais de licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhados, o 

Pregoeiro os solicitará no decorrer do certame para certificar a veracidade das informações 

e atendimento da finalidade do Atestado; 

 

10.1 Conforme Art. 43 § 3º da Lei 8.666/93, a Administração, por meio do (a) Pregoeiro (a) 

ou de outro (s) servidor (es) designado (s), poderá, ainda, caso haja necessidade, 

diligenciar para certificação da veracidade das informações acima, ou quaisquer outras 

prestadas pela empresa licitante durante o certame, sujeitando o emissor às penalidades 

previstas em lei caso haja ateste informações inverídicas; 

 

10.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da 

cópia de um documento Oficial com foto e de outorga por instrumento público ou particular, 

com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular lances, 

negociar preços, receber intimações e notificações, desistir ou não de recursos, bem como 

praticar os demais atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento 

particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato 

de investidura na direção da empresa, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e 

análise, o documento é contemplado apenas pelo CRCF/RO, podendo o (a) Pregoeiro (a) 

consultar o cadastro do fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem de apresentar. 

 

10.3. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, 

este deverá apresentar cópia de um documento Oficial com foto e cópia do ato de 

constituição da empresa ou ato de investidura que o habilitem como representante, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura, NÃO DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e análise, o documento é 
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contemplado apenas pelo CRCF/RO, podendo o (a) Pregoeiro (a) consultar o cadastro do 

fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem de apresentar. 

 

10.4. Será assegurado às empresas que tenham declarado sob as penas da lei a condição de 

ME/EPP e que não incorram nas hipóteses de desenquadramento, a possibilidade de 

regularização da documentação para habilitação pertinente à regularidade fiscal, na forma 

prevista pelo art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, alterado pela Lei Complementar Nº 

147/14.  

 

10.5. As microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados, por ocasião da 

participação no certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal (mesmo que esta apresente restrição), 

trabalhista, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação 

técnica, (Art. 4º e LC 123/06, Art.43, e alterado pela Lei Complementar Nº 147/14). 

 

10.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.  

 

10.7. Para fins de habilitação, serão requisitados ainda: 

 

10.8. DECLARAÇÃO de que a empresa é beneficiária do regime especial das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte para as aquisições e contratações pelo Poder Público, nos termos 

da Lei Complementar Federal nº 123/2006, se for o caso. Esta declaração deverá ser entregue 

de forma virtual, ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, 

também enviará a referida declaração, a qual somente será visualizada pelo (a) Pregoeiro 

(a) na fase de habilitação; 

 

10.9. Consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual – CAGEFIMP, instituído pela Lei Estadual nº 2.414, de 18 de 

fevereiro de 2011. Esta consulta será realizada de forma virtual, a qual somente será 

realizada pelo (a) Pregoeiro (a) na fase de habilitação; 

 

10.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte 

forma: 

 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da 

matriz; 

 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto 

aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 

 

c) se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da 

fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, 

matriz e filial. 

 

10.11. Caso o (a) Pregoeiro (a) necessite convocar alguma (s) empresa (s) para o envio de 

documentação complementar, relativa à documentação de habilitação, a (s) Licitante (s) 

convocada (s) deverá (ão) anexar em campo próprio do Sistema dentro do prazo estipulado no 

subitem 11.11.2 a documentação solicitada, sob pena de inabilitação. 

 

10.11.1. Os documentos de habilitação a serem anexados no sistema deverão ser encaminhados, 

em arquivo único (excel, word, .Zip, .Rar, .doc, .docx, . JPG, PDF, etc), conforme solicita 

o sistema, tendo em vista que o campo de inserção é único. 

 

10.11.2. O PRAZO MÁXIMO PARA O ENVIO DOS ANEXOS DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, DE ACORDO 

COM O ITEM ACIMA (SE SOLICITADO PELO (A) PREGOEIRO (A)) DEVERÁ SER DE ATÉ 120 (CENTO E 

VINTE) MINUTOS, OS QUAIS DEVERÃO SER ANEXADOS SOMENTE ATRAVÉS DO CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA, 

sob pena de inabilitação. 

 

10.12. O (a) Pregoeiro (a) poderá suspender a sessão para análise da documentação de 

habilitação, em conformidade com o estabelecido no edital; 

 

10.13. O não atendimento das exigências do item 9 e seus subitens ensejarão à Licitante a 

sua INABILITAÇÃO, e as sanções previstas neste Edital e nas normas que regem este Pregão. 

 

10.14. A habilitação da Licitante poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de 

lances, a critério do (a) Pregoeiro (a) que comunicará às Licitantes através do sistema 

eletrônico. 

 

10.15. Na fase de Habilitação, depois de ACEITO, o (a) Pregoeiro (a) HABILITARÁ a 

Licitante, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

10.16. O campo para inserção dos documentos de habilitação no sistema será aberto uma única 

vez. 

 

10.17. Fica esclarecido que o não encaminhamento, pelo campo próprio do Sistema, dos 

documentos atualizados relativos à regularidade jurídica, fiscal e econômico-financeira 

imediatamente após o julgamento dos preços ofertados nas propostas e lances, significará 
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que a licitante optou por demonstrar tal regularidade por meio do Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF ou Certificado de Registro no Cadastro de Fornecedores da 

CAERD - CRCF/RO.  

 

10.18.1 Se os demais documentos de habilitação não estiverem completos e corretos ou 

contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o (a) Pregoeiro (a) 

considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis 

penalidades.  

 

11.DOS RECURSOS 

 
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende 

recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso; 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12.DO PREÇO 

 
12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 

12.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 

2013. 

 

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 
13.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 
14.1.As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

15. DO PAGAMENTO 

 

15.1. Além daquelas determinadas no Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e 

demais dispositivos legais, o pagamento para a futura CONTRATADA, também se incluem os 

dispositivos a seguir: 

 

15.2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 30 (dias) dias, 

a partir da data do recebimento definitivo do material e da certificação de nota fiscal 

contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor total, nota de 

entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, e dos 

encargos sociais. 

 

15.2.1 Para a Licitante estrangeira que indicou na proposta de preços de preços o 

recebimento do pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil 

anterior ao dia do pagamento. 

 

15.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 

TELEFONE (0XX69) 3216-1728 – 0800-647-1950 

SITE: www.caerd-ro.com.br 

Email: cplmo@caerd-ro.com.br 

Adm. Jamil Manasfi da Cruz 

Pregoeiro da CAERD/RO 

Matrícula 9188-4 

          

15.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a 

apresentação de Prova de Regularidade com: o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Receita Estadual – SEFIN, a Receita 

Municipal, a Receita Federal, e a Justiça Trabalhista (CNDT), sendo aceitas as certidões 

negativas ou as positivas com efeito de negativas, podendo ser verificadas nos sítios 

eletrônicos. 

 

15.5. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, 

serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo a 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 
16.1.As sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

17. DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  

 

17.1. Até 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública qualquer pessoa 

física ou jurídica poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste Pregão Eletrônico, 

conforme Art. 18 §§ 1º e 2º da Instrução Normativa 047/2008. 

 

17.2. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados 

exclusivamente via e-mail cplmo@caerd-ro.com.br e deverá ser confirmado o recebimento pelo 

(a) Pregoeiro (a) ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede da Companhia de Água e 

Esgotos de Rondônia - CAERD, no horário das 07h30min às 13h30min de segunda à sexta, sito à 

Rua: Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 – Porto Velho-RO. 

 

17.1.1. Caberá ao (à) Pregoeiro (a),  decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

 

17.1.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a 

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

 

17.2. Os pedidos de ESCLARECIMENTOS, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e 

seus anexos, e as informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das 

propostas, devem ser enviados ao (à) Pregoeiro (a) até 03 (três) dias úteis anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no endereço indicado no Edital.  

 

17.3. As respostas às impugnações, pedidos de esclarecimentos, bem como todas as 

informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das propostas, ou 

qualquer modificação introduzida no Edital, no mesmo período, terão publicidade somente 

através do campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Comprasnet, ficando todas as 

Licitantes obrigadas a acessá-lo para obtenção das informações, e ainda, será divulgado 

pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, quando se tratar de 

adendo modificador, conforme Art. 20 da Instrução Normativa 047/2008.  

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
18.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

 

18.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

18.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

18.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

18.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

 

mailto:cplseduc.supel.ro.gov@hotmail.com
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18.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

 

17.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

18.9. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

Anexo I  Termo de Referência 

Anexo II  Quadro de Estimativa de Preços 

Anexo III Atestado de Capacidade Técnica 

Anexo IV Minuta de Ata de Registro de Preços 

 

Porto Velho - RO, 27 de junho de 2016. 

 

 

 

 

CLERY NEUSA BRUNHOLI 

Pregoeiro  da CPLMO/CAERD/RO 

Mat.2676-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 

TELEFONE (0XX69) 3216-1728 – 0800-647-1950 

SITE: www.caerd-ro.com.br 

Email: cplmo@caerd-ro.com.br 

Adm. Jamil Manasfi da Cruz 

Pregoeiro da CAERD/RO 

Matrícula 9188-4 

          

ANEXO I DO EDITAL 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2016/CAERD/RO 

 

com concorrência exclusiva para ME/EPP, “Benefício tipo I”, exceto os 

itens:1,4 e 5 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2016 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇO, DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA FINS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DOS SISTEMAS 

OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ÁGUA NO ESTADO DE RONDÔNIA - CAERD.  

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento 

dos produtos químicos HIPOCLORITO DE CÁLCIO,  HIPOCLORITO DE SÓDIO a 12%, HIDRÓXIDO DE 

SÓDIO (Solução a 50%), POLÍMERO NÃO IÔNICO e FLUOSSILICATO DE SÓDIO, utilizados no 

tratamento de água destinado ao abastecimento público nas unidades operacionais da 

CAERD/RONDÔNIA por um período de 12 meses. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Os produtos químicos a serem adquiridos são insumos básicos utilizados no processo de 

tratamento de água para fins de abastecimento público, nas Estações de Tratamento de Água – 

ETAs dos Sistemas de Água e Esgoto – SAEs da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - 

CAERD. 

 

A justificativa das aquisições dos produtos químicos que serão utilizados como 

alcalinizantes, auxiliares de floculação, oxidantes e bactericidas, se dá pela 

obrigatoriedade de se atender aos Padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº 

2914/11 do Ministério da Saúde.  

 

3.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O Elemento de Despesa identificando a conta para a aquisição destes produtos  se enquadra é 

412.101.205 – Material de Tratamento, que consta no orçamento geral da CAERD para o 

exercício vigente. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS 

 

4.1. ITEM 1: HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO  

 

Contratação de empresa para fornecimento de 59.604,00 (Cinquenta e nove mil, seiscentos e 

quatro) Kg do produto químico HIPOCLORITO DE CÁLCIO, (Fórmula Química: Ca(ClO)2 ), na forma 

granulada, para atender às necessidades da CAERD por um período de 12 meses. 

 

4.1.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

HIPOCLORITO DE CÁLCIO – Ca(ClO)2 

 
LIMITES  

TEOR DE CLORO LIVRE MÍNIMO DE 65,00% 

UMIDADE MÁXIMO DE 1,0% 

INSOLÚVEL EM ÁGUA (% EM MASSA) MÁXIMO DE 1,00% 

SOLUBILIDADE (25°C) 99% 

COR BRANCA 

APRESENTAÇÃO GRANULADO 

 

Nota: O produto deverá ser fornecido em as embalagens devem ser em baldes de 25 até 50 kg, 

resistentes a operação de manuseio e transporte, devidamente rotuladas, contendo as 

seguintes informações mínimas: nome e endereço do fabricante; nome do produto; nº do lote; 

data de fabricação; e, data de validade.  

Devem atender à integralmente à seguinte legislação: Portaria 326, do INMETRO e NB 11.887, 

da ABNT. 

O produto não deve conter substâncias tóxicas aos seres vivos em geral e que venham a ser 

conferidas na água.  

o prazo de validade do produto não deverá ser superior a 02 (dois) anos da data de 

fabricação. 

 

4.1.2. LOCALIDADES PARA ENTREGA DO PRODUTO 

 

O produto deverá ser entregue nas localidades e quantidades listadas abaixo, que serão 

informadas na Autorização de Fornecimento – AF emitida pelo Gestor do Contrato (SUTO/CAERD) 

e enviada via e-mail ou fax ao fornecedor, de acordo com as necessidades da CAERD. 

 

As localidades previstas para entrega do produto são: 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 

TELEFONE (0XX69) 3216-1728 – 0800-647-1950 

SITE: www.caerd-ro.com.br 

Email: cplmo@caerd-ro.com.br 

Adm. Jamil Manasfi da Cruz 

Pregoeiro da CAERD/RO 

Matrícula 9188-4 

          

 

 PORTO VELHO – Estrada Santo Antonio, nº 4203, Bairro Triângulo – CEP 76.805-696 

 GUAJARÁ MIRIM –  Av. José Bonifácio s/n – bairro Serraria – CEP 76.850-000 

 ARIQUEMES –  Av. Artur Mangabeira s/n – bairro Mal. Rondon – CEP 76.877-036 

 MACHADINHO DO OESTE –  Av Rio de Janeiro, nº 2945 – Centro – CEP 76.868-000 

 JARU –  Av. Belo Horizonte, nº 1470 – setor 2 – CEP 76.890-000 

 OURO PRETO DO OESTE –  Av. 15 de Novembro, nº 1072 – bairro Nova União –CEP 76.920-

000 

 JI-PARANÁ –  Rua Menezes Filho, nº 1672 – bairro Urupá – CEP 76.960-000 

 PRESIDENTE MÉDICE –  Rua Nova Brasília, nº 2606 – Centro – CEP 76.968-000 

 ROLIM DE MOURA –  Av. 25 de Agosto, nº 6895 – bairro Cidade Alta – CEP 76.940-000 

 PIMENTA BUENO –  Rua Mal. Rondon s/n – bairro Apidiá – CEP 76.970-000 

 COLORADO DO OESTE –  Av Purus, nº 5259 – bairro Odilon Nóia  – CEP 76.993-000 

 CEREJEIRAS –  Rua Jordânia, nº 2760  - Centro – CEP 78.997-000 

 

Quadro de estimativa de consumo do produto Hipoclorito de Cálcio  

 

LOCALIDADE Consumo mensal Consumo anual UNIDADE 

PORTO VELHO 1.380 16.560 Kg 

QUAJARÁ-MIRIM 167 2.004 kg 

ARIQUEMES 167 2.004 kg 

MACHADINHO DO OESTE 734 8.808 kg 

JARU 100 1.200 kg 

OURO PRETO DO OESTE 400 4.800 kg 

JI-PARANÁ 100 1.200 kg 

PRESIDENTE MÉDICE 234 2.808 kg 

ROLIM DE MOURA 450 5.400 kg 

PIMENTA BUENO 134 1.608 kg 

COLORADO DO OESTE 834 10.008 kg 

ESPIGÃO DO OESTE 267 3204 kg 

TOTAL 4.967 59.604 Kg 

 

Quadro de consumo do produto hipoclorito de cálcio nos anos anteriores: 

 

LOCALIDADE ANO 2015 ANO 2014 ANO 2013 UNIDADE 

PORTO VELHO 16.560 16.560 16.560 Kg 

QUAJARÁ-MIRIM 2.004 2.004 2.004 kg 

ARIQUEMES 2.004 2.004 2.004 kg 

MACHADINHO DO OESTE 8.808 8.808 8.808 kg 

JARU 1.200 1.200 1.200 kg 

OURO PRETO DO OESTE 4.800 4.800 4.800 kg 

JI-PARANÁ 1.200 1.200 1.200 kg 

PRESIDENTE MÉDICE 2.808 2.808 2.808 kg 

ROLIM DE MOURA 5.400 5.400 5.400 kg 

PIMENTA BUENO 1.608 1.608 1.608 kg 

COLORADO DO OESTE 10.008 10.008 10.008 kg 

ESPIGÃO DO OESTE 3204 3204 3204 kg 

TOTAL 59.604 59.604 59.604 kg 

 

 

4.1.3. ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

Os pedidos serão encaminhados trimestralmente para entrega na quantidade solicitada e 

localidades indicadas no subitem 3.1.2 – LOCALIDADES PARA ENTREGA DO PRODUTO no horário 

comercial das 07:30h as 13:30 horas. A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias 

corridos, após o recebimento do pedido que será expedido pelo Gestor do Processo (SUTO/ 

CAERD) e encaminhado através de e-mail ou fax. 

 

O custo deve ser composto com todos os encargos, frete e descarga do produto e impostos 

incidentes sobre o preço do material. 

 

Em hipótese alguma serão aceitos os produtos em desacordo com as condições pactuadas, 

ficando ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua 

responsabilidade, bem como a repetição de procedimento as suas próprias custas para 

correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados. 

 

4.2. ITEM 2: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 12% 

 

Contratação de empresa para fornecimento de 4.000,00 Kg do produto químico HIPOCLORITO DE 

SÓDIO, solução a 12%, (Fórmula Química: NaClO), para atender às necessidades da CAERD por 

um período de 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato. 

 

4.2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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O produto Hipoclorito de Sódio (Solução de NaClO a 12%), deverá ter a seguinte  com a 

seguinte composição: 

  

1.1 Cloro Ativo (% em Massa como Cl) - Mínimo de 12 %  

1.2 Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5 %  

1.3 Isento de material insolúvel  

1.4 Mercúrio (Hg): ≤ 10 mg/Kg  

 

4.2.2. EMBALAGEM: 

 

O material sob a forma á ser fornecido em bombonas (grupo de embalagem: II) com capacidade 

até 50 kg ou litros. 

 

Deve ser fornecida junto ao produto, a ficha de embalagem contendo avisos sobre perigos 

potenciais no manuseio do produto. 

 

Cada embalagem deve receber as identificações prescritas no Código de Defesa do Consumidor 

e atender à Legislação pertinente a produtos acondicionados – Portaria N° 02 de maio/82 do 

INMETRO. Além da identificação com as seguintes características: Nome do produto; Nome do 

fabricante; Peso líquido; Data de fabricação; Prazo de validade e Número do lote. 

 

4.2.3. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Aplicação: O produto será aplicado no Conjunto Residencial Orgulho do Madeira, no 

tratamento de água composta por sistema de dosagem de linha seguido de filtros construídos 

em PRFV com meio filtrante Zeólito para remoção de Ferro, Manganês, Sólidos Suspensos, Cor, 

Turbidez, Coliformes e Bactérias. Com capacidade para atender a vazão individual de até 17 

m3/h, com produção de 8 poços tubulares profundos perfazendo a vazão total diária de até 

2.646 m3/dia, com bombeamento previsto de 19 horas diárias. O controle de pH deverá ser 

executado e mantido conforme portaria 2914/11 do Ministério da Saúde entre 6 a 9 por bomba 

dosadora de injeção de linha, acionada por painel elétrico controlável por chave de fluxo, 

sendo que é indicado pelo fabricante o uso de HIPOCLORITO DE SÓDIO a 12%.            

 

OBSERVAÇÃO: Devido Conjunto Residencial Orgulho do Madeira ter sido  incorporado pela CAERD 

em Outubro de 2015, não se  tem  histórico de consumo nos anos anteriores.  

 

4.2.4.  PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

Os pedidos serão encaminhados trimestralmente para entrega na quantidade solicitada e 

localidade indicada. A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias corridos, após o 

recebimento do pedido que será expedido pelo Gestor do Processo (SUTO/CAERD) e encaminhado 

através de e-mail ou fax, na qual indicará a quantidade e localidade a serem entregues. 

 

O custo deve ser composto com todos os encargos, frete e descarga do produto e impostos 

incidentes sobre o preço do material. 

 

Em hipótese alguma será aceite os produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando 

ao encargo da contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, 

bem como a repetição de procedimento as suas próprias custas para correção de falhas, 

visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados. 

 

4.2.5. ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

O produto deverá ser entregue no Almoxarifado Central da CAERD em Porto Velho, sito a 

Estrada do Santo Antonio, nº 4203, Bairro Triângulo, telefone (69) 3216 1756, no horário 

comercial das 07:30h as 13:30 horas, em 04 remessas de 1000 kg cada, em datas e localidades 

a serem informada pela CAERD, no momento da comunicação do pedido emitida pelo Gestor do 

Processo do produto licitado. 

 

O custo deve ser composto com todos os encargos, frete e descarga do produto e impostos 

incidentes sobre o preço do material. 

 

4.3. ITEM 3: POLÍMERO NÃO IÔNICO EM PÓ. 

 

Contratação de empresa para fornecimento de 3,6  (três, seis) toneladas do produto químico 

POLIMERO NÃO IÔNICO em pó, PWA (Potable Water Grade, indicado para consumo humano/água 

potável), na forma granulada, para atender às necessidades da CAERD por um período de 12 

meses, a contar da data de assinatura do contrato. 

 

4.3.1. ESPECIFICAÇÃO 

 

POLIMERO NÃO IÔNICO em pó, PWA (Potable Water Grade, indicado para 

consumo humano/água potável),  

 

LIMITES 

Estado físico Pó granulado 

Cor Branco 

Carater iônico Não iônico 

Densidade de massa 0,75 g/cm
2 
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Granulometria 98% < 1.000 Micro 

Acrilamida Livre Menor que 0,025% 

pH da Solução a 1% (a 25°C) 5 

 

NOTA:  

O produto deverá ser fornecido embalado em sacaria plástica de polietileno / polipropileno 

com capacidade para 20 ou 25 kg, em conformidade com a portaria nº 326 do INMETRO, contendo 

no mínimo as seguintes inscrições: nome do produto, nome e endereço do fabricante, peso 

líquido, nº do lote, data de fabricação e validade do produto. 

 

Não deve conter substâncias minerais ou orgânicas, solúveis ou em suspensão, em quantidades 

que tornem a água tratada em desacordo com os padrões de potabilidade exigidos pela 

Portaria Nº  2914 de 12/12/2011,  do Ministério da Saúde. 

 

4.3.2. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento do pedido 

expedido pelo Gestor do Processo (SUTO/CAERD), no qual indicará a quantidade a ser 

entregue. 

 

O produto deverá ser entregue no Almoxarifado Central da CAERD em Porto Velho, sito a 

Estrada do Santo Antônio, nº 4203, Bairro Triângulo – CEP 76.805-696, no horário comercial 

das 07:30h as 13:30 horas, telefone (69) 3216 1752, em 04 lotes de 0,9 toneladas cada,  em 

datas e localidades a serem informada pela CAERD, no momento da comunicação do pedido 

emitida pelo Gestor do Processo do produto licitado. 

 

O custo deve ser composto com todos os encargos, frete e descarga do produto e impostos 

incidentes sobre o preço do material. 

 

Quadro de estimativa de consumo  do produto POLÍMERO NÃO IÔNICO 

 

 Ano 2016 Ano 2015 Ano 2014 Ano 2013 UNIDADE 

PORTO VELHO 3,0 3,0 3,0 3,0 Toneladas 

OUTRAS UNIDADES 0,6 0,6 0,6 0,6 Toneladas 

TOTAL 3,6 3,6 3,6 3,6 Toneladas 

 

4.4. ITEM 4: FLUOSSILICATO DE SÓDIO 

 

Contratação de empresa para fornecimento de 6,0 (seis)  toneladas do produto químico 

FLUOSSILICATO DE SÓDIO, (Fórmula Química: Na2SiF6), na forma granulada, para atender às 

necessidades da CAERD por um período de 12 meses. 

 

4.4.1. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  

  

FLUOSSILICATO DE SÓDIO, ( Fórmula Química: Na2SiF6 

) 
LIMITES 

COR  BRANCA 

PUREZA COMERCIAL MÍNIMO DE 98,00% 

CONCENTRAÇÃO DO ÍON FLUORETO MÍNIMO  DE 59,40% 

UMIDADE a 105°C MÁXIMO DE 0,50% 

DENSIDADE APARENTE (Kg/m
3
) 1,20 

TEOR DE ALCALINIDADE LIVRE (% Al2O3) MÁXIMO DE 0,40% 

SOLUBILIDADE EM ÁGUA A 25°c (g/100g de água) 0,762 

GRANULOMETRIA (% EM MASSA PASSANTE EM PENEIRA Nº 

40) 
MÍNIMO 98% 

 

NOTA: 

As embalagens devem ser em sacos de 25 Kg,  impermeáveis,  de boa resistencia mecânica. 

Devem atender à Portaria 326 do INMETRO, e conter as seguintes informações mínimas: nome e 

endereço do fabricante; nome do produto; nº do lote; data de fabricação e data de validade. 

Não devem conter substâncias tóxicas aos seres vivos em geral e que venham a ser conferidas 

na água, e devem atender integralmente as exigências da norma NBR 11.887 da ABNT.  

 

o prazo de validade do produto não deverá ser superior a 02 (dois) anos da data de 

fabricação. 

 

4.4.2. LOCALIDADES PARA ENTREGA DO PRODUTO 

 

O produto deverá ser entregue nas localidades e quantidade discriminadas a seguir, mediante 

pedido emitido pelo Gestor do Processo (SUTO/CAERD)  e enviado via e-mail ou fax ao 

fornecedor, de acordo com as necessidades da CAERD 

 As localidades previstas para entrega do produto são: 

 

 ARIQUEMES –  Av. Artur Mangabeira s/n – bairro Mal. Rondon – CEP 76.877-036 

 PIMENTA BUENO –  Rua Mal. Rondon s/n – bairro Apidiá – CEP 76.970-000 

 

Quadro de estimativa de consumo  do produto FLUOSSILICATO DE SÓDIO 
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 Ano 2016 Ano 2015 Ano 2014 Ano 2013  

ARIQUEMES 3,0 3,0 3,0 3,0 Toneladas 

PIMENTA BUENO 3,0 3,0 3,0 3,0 Toneladas 

TOTAL 6,0 6,0 6,0 6,0 Toneladas 

 

4.4.3. ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

Os pedidos serão encaminhados bimestralmente para entrega (ou de acordo com  demandas 

emergenciais do produto) na quantidade solicitada e localidades indicadas no mesmo. A 

entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento do pedido que 

será expedido pelo gestor do processo da CAERD e encaminhado através de e-mail eu fax. 

 

O custo deve ser composto com todos os encargos, frete e descarga do produto e impostos 

incidentes sobre o preço do material. 

 

4.5. ITEM 5: HIDRÓXIDO DE SÓDIO (SOLUÇÃO A 50%) 

 

Contratação de empresa para fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) Kg do produto 

químico HIDRÓXIDO DE SÓDIO - SOLUÇÃO A 50%, (Fórmula Química: NaOH) para atender as 

necessidades da CAERD por um período de 12 (doze) meses. 

 

4.5.1. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO  

 

HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SOLUÇÃO A 50% (Fórmula Química: 

NaOH) 

LIMITES 

Aparência: Líquido incolor e límpido 

Alcalinidade Mínimo 49,0 % 

Carbonatos Máximo 0,20 % 

Cloretos  Máximo 1,1% 

Ferro Máximo 5 ppm 

Cloratos Maximo 0,3% 

 

NOTA: o produto deverá ser fornecido em bombonas com até  70 kg (grupo de embalagem: II), 

lacradas. Deverá vir acompanhando o produto a FICHA DE EMBALAGEM CONTENDO AVISOS SOBRE 

PERIGOS POTENCIAIS NO MANUSEIO DO PRODUTO. 

 

Cada embalagem deve receber as identificações prescritas no Código de Defesa do Consumidor 

e atender a Legislação pertinente a produtos acondicionados – Portaria Nº 02 de maio de 

1982, do INMETRO. Também deverá constar na embalagem  identificação com as seguintes 

características: nome do produto, nome do fabricante, peso líquido, data de fabricação, 

prazo de validade, número do lote e concentração de íon cloro. 

 

4.5.2. LOCAIS ONDE SERÃO UTILIZADOS E QUANTITATIVO PREVISTO PARA 12 MESES: 

 

O produto químico será utilizado CONJUNTO HABITACIONAL ORGULHO DO MADEIRA, pertencente ao 

SAE Porto Velho  / Zona Leste / 

 

OBSERVAÇÃO: Devido Conjunto Residencial Orgulho do Madeira ter sido  incorporado pela CAERD 

em Outubro de 2015, não se  tem  histórico de consumo nos anos anteriores.  

 

4.5.3. CONDIÇÕES GERAIS PARA AQUISIÇÃO DO PRODUTO 

                  

O produto deverá ser totalmente isento de substâncias que causem efeito tóxico ao consumo 

humano e apresentar os seguintes limites por elemento tóxico, em mg/KG: As40; Pb40; 

Cr40;Hg08; Ag40;Se80. As  substâncias presentes no produto não deve ter características que 

não atendam aos limites estabelecidos pela Portaria nº. 2914 de 12/12/2011, do Ministério 

da Saúde e às legislações pertinentes, inclusive os limites recomendados na NBR nº 

10790/95. 

 

NOTA: Caso o produto não seja de fabricação nacional, deverá ter a aprovação da 

Environmental Protection Agency (EPA/USEPA) e ser certificado pela National Sanitation 

Foundation (NSF), e American National Standards Institute (ANSI).  

 

4.5.4. ENTREGA DOS MATERIAIS 

 

4.5.4.1 O produto deverá ser entregue no Almoxarifado Central da CAERD em Porto Velho, sito 
a Estrada do Santo Antônio, nº 4203, telefone (69) 3216 1756 Bairro Triângulo – CEP 76.805-

696,  no horário comercial das 07:30h as 13:30 horas. 

 

4.5.4.2  O prazo máximo para entrega do produto será de 30 (trinta) dias a contar da data do 
pedido emitido pelo gestor do processo. 

 

4.5.4.3 O produto será entregue em até 05 (cinco) lotes de 500 quilos pedidos conforme 
necessidade da CIA. 

 

O fornecedor arcará com os custos referentes ao descarregamento como também prejuízos 
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causados a CAERD durante a entrega do material. Não será aceito pela CAERD o produto 

entregue em recipientes quebrados e sem lacre. Fica a critério da CAERD a composição dos 

lotes a ser recebido, quando da existência de embalagens em não conformidade. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS PRODUTOS QUÍMICOS DE TODOS OS ITENS: 

 

5.1. Apresentar laudo de Atendimento dos requisitos da saúde, estabelecido na Norma Técnica 

ABNT 15784, emitida por laboratório credenciado junto ao Inmetro. 

 

5.2. Apresentar registro no Conselho de Química em nome do Fabricante no ato da 

Habilitação; 

 

5.3. Apresentar declaração do fabricante autorizando a revenda  a fornecer o produto 

icitado; 

 

5.4. Apresentar a Licença Ambiental de Operação em nome do Fabricante no ato da 

Habilitação. 

 

6. CONDIÇÕES GERAIS DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: 

 

6.1. Deve ser enviado juntamente com a nota fiscal, o respectivo Laudo Técnico de análise 

físico-química do produto a ser entregue, o qual deve conter as especificações físico-

químicas do produto analisado, data da análise, nome e assinatura do responsável técnico e 

seu registro no Conselho de Classe Profissional (C.R.Q.).  

 

6.2. A contratada deverá enviar juntamente com o produto, a FISQP, Ficha de Informação de 

Segurança de Produto Químico em conformidade com a Norma NBR 14725 da ABNT.  

 

6.3. Todo lote do produto químico a ser entregue à CAERD, deverá constar a data de validade 

nas embalagens e no referido laudo técnico de análise química, e somente serão aceitos 

desde que tenham um prazo de validade a vencer de no mínimo 70% disponível para utilização, 

com base no prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses de sua fabricação.  

 

6.4. A entrega do produto será realizada somente em horário comercial (das 07:30 às 

13:30h), salvo em situações previstas, em comum acordo entre a CAERD e a contratada.  

 

6.5. A contratada deverá apresentar conjuntamente com a(s) respectiva(s) nota(s) fiscal 

(is) fatura(s), comprovante de pesagem legível da carga/lote do produto a ser entregue nos 

locais determinados no edital. O comprovante de pesagem deve ser emitido somente por 

unidade de medição (balança) devidamente calibrada pelo INMETRO, ou por órgão/empresa 

credenciado pelo INMETRO ou pela RBC (Rede Brasileira de Calibração).  

 

6.6. A contratada deverá informar qual(is) local(is) que será(ão) efetuado(s) a(s) 

pesagem(ens), enviando previamente a entrega das cargas/lotes, cópia do(s) Certificado(s) 

de Calibração da(s) balança(s) de pesagem(ens). O Certificado de Calibração deve 

obrigatoriamente mencionar o prazo de validade do mesmo, e ser emitido pelo INMETRO, ou por 

órgão/empresa credenciado pelo INMETRO ou pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). Todos 

os custos resultantes do processo de pesagem são exclusivamente de responsabilidade da 

contratada. O não atendimento das exigências acima implicará na rejeição da carga/lote.  

 

6.7. Deve atender a norma NBR 7500 da ABNT (Identificação para Transporte Terrestre, 

Manuseios, Movimentação e Armazenamento de Produtos).  

 

6.8. O transporte e o descarregamento no(s) local(is) determinado(s) pela CAERD, é 

integralmente de responsabilidade da Contratada, devendo disponibilizar pessoal suficiente 

e com os EPI’s compatíveis com o material/equipamento a ser descarregado, em conformidade 

com a legislação de segurança do trabalho vigente. A contratada deverá possuir os seguintes 

E.P.I.’s. para o descarregamento / carregamento do produto químico:  

* Corpo inteiramente vestido;  

* Botina de Segurança;  

* Óculos de proteção;  

* Respirador descartável;  

* Luvas de Proteção;  

* Máscara contra pó;  

* Capacete de Proteção ou boné com abas tipo capuz;  

OBS => Todos os E.P.I’s. devem conter os seus respectivos C.A’s. (Certificados de 

Aprovação).  

 

6.9. Deverá ser atendido todos os requisitos exigidos na norma NBR 15784 da ABNT - Produtos 

químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano - Efeitos a saúde – 

Requisitos; a qual estabelece os requisitos para os produtos químicos utilizados em 

sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens 

máximas de uso indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde 

humana. Dessa forma, a contratada deverá apresentar juntamente com o fornecimento do 

primeiro lote, Laudo Técnico comprovando que o produto ofertado atende integralmente os 

requisitos exigidos pela norma NBR 15.784 da ABNT – Produtos Químicos Utilizados no 

Tratamento de Água para Consumo Humano – Efeitos à Saúde – Requisitos. O Laudo Técnico 

deverá conter no mínimo as seguintes informações:  
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a. Nome usual e químico do produto;  

b. Nome do fabricante e/ou fornecedor (se for o caso)  

c. Data de fabricação do produto;  

d. Data do início e término do estudo;  

e. Estabilidade do Produto (período mínimo);  

f. Dosagem Máxima de Uso do Produto (DMU);  

g. Resultados analíticos encontrados;  

h. Metodologia analítica utilizada;  

i. Conclusão das análises;  

j. Declaração de que o produto atende integralmente a norma NBR 15.784 da ABNT e parâmetros 

pertinentes a Portaria Nº 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde;  

k. Nome, registro no CRQ, data e assinatura do responsável técnico pelo Laudo Técnico.  

 

6.10. Em consonância com a Lei de Proteção Ambiental nº 9.605 de 12/02/1998, a qual dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, a CAERD armazenará as embalagens vazias em local apropriado nas localidades 

onde foram recebidos os lotes, onde a Contratada deverá retirar as mesmas para reciclagem 

ou inutilização no prazo máximo de 20 (vinte) dias após comunicação formal efetuada pela 

CAERD, onde constará telefone para contato, pessoa responsável, endereço e horário para 

coleta. Todos os custos resultantes do carregamento, transporte e destino final das 

referidas embalagens são integralmente de responsabilidade da Contratada. A notificação 

efetuada pela CAERD será realizada em períodos de 04 (quatro) à 06 (seis) meses após o 

recebimento do primeiro lote. Após 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento (finalização) 

do contrato, a Contratada deverá retirar o saldo de embalagens vazias remanescentes no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias. O destino final das embalagens é integralmente de 

responsabilidade da Contratada, sendo que a mesma deverá excluir à CAERD de qualquer 

penalidade decorrente de prejuízos causados à população ou ao meio ambiente devido ao 

armazenamento ou utilização inadequada das embalagens.  

 

5.11)Todos os lotes fornecidos estarão sujeitos a comprovação da eficiência do produto, 

mediante teste laboratorial (Ensaio de JAR TEST) realizado no laboratório da CAERD, 

considerando amostra de água padrão a ser testada (compatível com as características 

físico-químicas mínimas exigidas pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde). 

Constatada a baixa eficiência operacional do produto, o lote será integralmente devolvido, 

devendo a contratada proceder com a substituição no prazo de 07 (sete) dias a partir da 

notificação da CAERD, GARANTIDO O DIREITO DE DEFESA PRÉVIA.  

 

7. ASSISTÊNCIA TÉCNICA:  

 

Todos os lotes do produto deverão atender aos requisitos operacionais das Unidades 

usuárias, em relação a performance técnica - operacional esperada. Casos em que os produtos 

não apresentem o desempenho especificado, o fornecedor deverá prover uma equipe técnica 

competente, quando requisitado pela CAERD, para realizar no menor prazo possível, serviços 

de assistência técnica relativos a aplicação do produto fornecido. 

 

8. FORMAS DE PAGAMENTO 

 

Os produtos serão pagos de acordo com a fatura apresentada até 30 (trinta) dias,  após o 

recebimento da autorização de fornecimento-AF. 

 

Após a aferição dos materiais por parte do responsável pelo recebimento do produto, ou 

servidor delegado para tanto, a empresa executora apresentará nota fiscal, que deverá 

acompanhar as seguintes certidões negativas de tributos: 

 

- Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS; 

- Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS; 

- Certidão Negativa Municipal; 

- Certidão Negativa Estadual; 

- Certidão Negativa Federal; 

- Certidão Negativa de débitos trabalhistas. 

 

9. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A Ata de Registro de Preços possuirá 12 meses de vigência a contar da data de emissão da 

Autorização de Fornecimento – AF. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

São obrigações da Caerd; Além daquelas constantes no Termo de Referencia e daquelas 

determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a Caerd se 

obrigará: 

 

 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, 
necessários ao fornecimento dos serviços; 

 Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais pela contratada. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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São obrigações da contratada; Além daquelas constantes no Termo de Referencia e daquelas 

determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a Contratada se 

obrigará: 

 

 Substituir, às suas expensas, no todo em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem 
incorreções ou em desacordo com o objeto; 

 Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou suspensões que se fizerem 

necessários, decorrente de modificações de quantitativos ou especificações, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) no valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da 

lei Federal 8.666/93. 

 Comunicar a Caerd, verbalmente no prazo de 12(doze) horas e, por escrito, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo 

temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade; 

 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 

 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 

previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se 

relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento do material; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado 

pelo Contratante; 

 Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do 
fornecimento do material contratados, inclusive no que se refere à assistência técnica no 

período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e 

recolhendo os emolumentos prescritos em lei; 

 Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência do material 
fornecido e sua garantia; 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a Contratada 

às penalidades previstas na Seção II, Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia 

defesa, estipuladas as seguintes penalidades:  

 

12.1.1. Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício 

mediante contra recibo do representante legal da Contratada, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações descumpridas;  

 

12.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato no 

descumprimento das obrigações assumidas, até o 30º (trigésimo) dia;  

 

12.1.3. Multa de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato no 

descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem prejuízo das 

demais penalidades e rescisão contratual após o 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso;  

 

12.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 

12.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, 

Art. 87 da Lei 8.666/93;  

 

12.1.6. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

administração, ou cobrada judicialmente.  

 

12.1.7. A sanção de advertência, de que trata a condição 15.1.1 poderá ser aplicada nos 

seguintes casos:  

 

a) Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na entrega; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba a 

aplicação de sanção mais grave.  

Porto Velho/RO, 16 de Maio de 2.016. 

 

 

                                                                            

JOSE CESAR ALVES 

Engº Químico – CRQ nº 14.300.050 

SUREG/RM – CAERD 

 

 

LILIAM LIMA DE LUCENA 

Superintendente Adjunta 

Regional Rio Madeira 

SUREG/RM – CAERD 

 

De  Acordo:   

 

 

Iacira Terezinha Rodrigues de Azamor 

Diretor Presidente 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
 

  CAERD - CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA 

  

ESTIMATIDA DE CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL POR UM PERÍODO 

DE 12 MESES - ANO 2014 / 2015 

  PARA TODAS AS UNIDADES DE TRATAMENTO 

CÓD LOCALIDADE CAPT 

POLIMERO BARRILHA FLUOR 
HIPOCLORITO 

DE CALCIO 

ÁCIDO 

TRICLORO 

QUAN

T 
UNID. QUANT 

UN

ID

. 

QUANT 

UN

ID

. 

QUANT UNID QUANT UNID 

001 PORTO VELHO - ETA I RIO 350 kg 3.000 kg 0 kg 0 kg 0 kg 

001�

PORT

O 

VELH

O - 

ETA 

II 

RIO 1.875 kg 
12.00

0 
kg 0 kg 0 kg 0 kg 

�001

 

001 

002 GUAJARÁ-MIRIM RIO 125 kg 0 kg 0 kg 520 kg 0 kg 

003 JI-PARANÁ RIO 200 kg 
15.00

0 
kg 0 kg 1.060 kg 0 kg 

004 COSTA MARQUES RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.800 kg 0 kg 

005 NOVA MAMORÉ RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.800 kg 0 kg 

006 ARIQUEMES -ETA RIO 225 kg 0 kg 3.600 kg 0 kg 0 kg 

006 ARIQUEMES-CANINDÉ POÇO 0 kg 0 kg   kg 360 kg 0 kg 

006 ARIQ-MUTIRÃO/BNH POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 180 kg 0 kg 

007 JARÚ RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

008 OURO PRETO RIO 0 kg 0 kg 0 kg 180 kg 0 kg 

009 PRESIDENTE MÉDICI RIO 0 kg 0 kg 0 kg 2.600 kg 0 kg 

010 PIMENTA BUENO RIO 0 kg 0 kg 3.600 kg 0 kg 0 kg 

011 ESPIGÃO D'OESTE RIO 0 kg 0 kg 0 kg 2.800 kg 0 kg 

012 ROLIM DE MOURA RIO 175 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

013 COLORADO D'OESTE RIO 175 kg 0 kg 0 kg 6.500 kg 0 kg 

014 CEREJEIRAS RIO 175 kg 0 kg 0 kg 90 kg 0 kg 

016 CABIXI RIO 0 kg 0 kg 0 kg 650 kg 0 kg 

017 NOVA ESTRELA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 650 kg 0 kg 

020 MACHADINHO D'OESTE RIO 225 kg 0 kg 0 kg 8.900 kg 300 kg 

021 MONTE NEGRO RIO 0 kg 0 kg 0 kg 900 kg 0 kg 

022 CACAULÂNDIA POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

023 ALTO PARAISO POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

024 NOVA LONDRINA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

025 NOVA COLINA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

026 MIN MÁRIO ANDREAZZA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

027 NOVO RIACHUELO RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

028 ESTRELA DE RONDÔNIA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

029 TEIXEIROPÓLIS RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

030 URUPÁ RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.200 kg 0 kg 

031 RONDOMINAS RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

032 VALE DO PARAÍSO POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

033 VILA DO IATA POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 
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035 VILA DE ABUNÃ RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.080 kg 0 kg 

038 NOVA ESPERANÇA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 180 kg 0 kg 

039 CASTANHEIRAS RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

040 NOVO HORIZONTE RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

041 NOVA UNIÃO RIO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

044 THEOBROMA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

046 RIO CRESPO POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 360 kg 0 kg 

047 CUJUBIM RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.080 kg 0 kg 

048 VILA DE EXTREMA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 2.500 kg 0 kg 

049 PARECIS RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.080 kg 0 kg 

050 SANTA LUZIA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.800 kg 0 kg 

051 
SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ 
RIO 0 kg 0 kg 0 kg 90 kg 0 kg 

053 CANDEIAS DO JAMARI POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 2.500 kg 1.150 kg 

054 SÃO FELIPE RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

055 NOVA BRASILÂNDIA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 90 kg 0 kg 

056 MIRANTE DA SERRA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 1.080 kg 0 kg 

057 PIMENTEIRAS POÇO 0 kg 0 kg 0 kg 0 kg 100 kg 

058 CORUMBIARA RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

060 VALE DO ANARI RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

062 SERINGUEIRAS RIO 0 kg 0 kg 0 kg 90 kg 0 kg 

067 ALTO ALEGRE PARECIS RIO 0 kg 0 kg 0 kg 720 kg 0 kg 

068 NOVA MUTUM PARANÁ RIO  75 kg 0 kg 0 kg 3.460 kg 0 kg 

- VITÓRIA DA UNIÃO RIO 0 kg 0 kg 0 kg 220 kg 0 kg 

T O T A L 
3.60

0 
kg 

30.00

0 
kg 7.200 kg 

59.60

0 
kg 3.600 kg 

   

POLIMERO 

CAL. 

HIDRATADO FLUOR   

HIPOC

LORIT

O DE 

CALCI

O   

ÁCIDO 

TRICLORO 

 

 

 

 

JOSE CÉSAR ALVES 

Engº Químico – CRQ nº 14.300.050                               

Matricula 2073-5 
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ANEXO II DO EDITAL  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0040/2016/CAERD/RO 

com concorrência exclusiva para ME/EPP, “Benefício tipo I”, exceto os 

itens:1,4 e 5 
 

 

QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS 

 

PREÇO MÉDIO 

I
t
e
m
 

Discriminação do Material UNIDADE 

Q
u
a
n
t
.
 

PREÇO MÉDIO 

V. UNIT. V. TOTAL 

1 HIPOCLORITO DE CÁLCIO KG 59.604 R$ 19,59 R$ 1.167.642,36 

2 HIPOCLORITO DE SÓDIO KG 4.000 R$ 6,18 R$ 24.720,00 

3 HIDROXIDO DE SODIO KG 2.500 R$ 11,14 R$ 27.850,00 

4 POLIMERO NÃO IONICO EM PÓ KG 3.600 R$ 98,25 R$ 353.700,00 

5 FLUOSSILICATO DE SODIO KG 6.000 R$ 18,59 R$ 111.540,00 

  TOTAL         

PREÇO MÉDIO TOTAL 

R$ 1.685.452,36 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2016/CAERD/RO 

 

ANEXO III DO EDITAL 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Modelo) 

 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], inscrita 

no CNPJ sob o Nº. [da Empresa Licitante], estabelecida na [endereço da Empresa Licitante], 

prestou para esta empresa/Entidade [Razão Social da Empresa Emitente do atestado], inscrita 

no CNPJ sob o Nº. [CNPJ da Empresa Emitente do atestado], situada no [endereço da Empresa 

Emitente do atestado], os serviços cotado(s), abaixo especificado(s), no período de 

(__/__/__ a __/__/__): 

 

 OBJETO ENTREGUE: (descrever o objeto a ser entregue) 

 VALOR TOTAL ________(R$):.................................. descrever o valor 

contratado(se possível). 

 TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ______ (quantidade/meses/ano) 

 

Atestamos ainda, que tal(is) prestação (ões) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) 

satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que 

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

__________________________ 

Local e Data 

 

 

 

___________________________________________ 

[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo / Telefone 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

1. Deve ser emitido em papel timbrado da empresa/entidade ou identificá-la logo abaixo ou 

acima do texto, com nome, CNPJ, endereço, telefones, fax e e-mail. 

2. A falta deste documento causa a INABILITAÇÃO da Licitante no certame licitatório. 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AV. PINHEIRO MACHADO, 2112 – Bairro São Cristovão – PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 

TELEFONE (0XX69) 3216-1728 – 0800-647-1950 

SITE: www.caerd-ro.com.br 

Email: cplmo@caerd-ro.com.br 

Adm. Jamil Manasfi da Cruz 

Pregoeiro da CAERD/RO 

Matrícula 9188-4 

          

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2016/CAERD/RO 

 

 

ANEXO IV DO EDITAL 

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita com CNPJ de nº 05.914.254.0001-39, sediada nesta cidade de Porto Velho, sito na 

Avenida Pinheiro Machado, 2112- São Cristóvão, neste ato Representante Legal: Representante 

Legal: Diretora Presidente, IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR, brasileira, portadora da 

Identidade RG nº 1165935 SSP/MS, CPF/MF sob nº 138.412.111-00, Diretor Administrativo e 

Financeiro, LUCIANO WALÉRIO LOPES CARVALHO, brasileiro, portadora da Identidade RG nº 

299683 SSP/RO e CPF/MF sob o nº 57102732287, Diretor Técnica Operacional, MAURO BERBERIAN, 

brasileiro, portador da Identidade RG sob n. º 16.993.718-5 SSP/SP e CPF/MF sob n. º 

118.903.418-27 e Diretor Comercial e Negócios, FABRICIO FERREIRA DE LIMA, brasileiro, 

portador da Identidade RG. nº 234.638 SSP/RO, CPF/MF sob nº 340.948.812-04, todos 

residentes e domiciliados nesta cidade de Porto Velho-RO e o Presidente da Comissão de 

Registro de Preços, XXXXXXXXXXXXXXXX, nomeada através da Portaria de nº XXXXX, brasileiro, 

solteiro, inscrito no CPF-MF xxxxxxxxxxxxx nº e RG. de nº xxxxxxxxxxxx, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº 040/2016/CAERD/RO, 

para Registro de Preços nº _____/2016, processo administrativo nº 311/2016, RESOLVE 

registrar os preços da(s) empresa (s) indicada (s) nesta ATA, de acordo com classificação 

por ela (s) alcançada (s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo a condições previstas 

no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei de nº 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações e na Instrução Normativa 048/2008/CAERD. 

 

As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente Ata de 

Registro de Preços que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, 

autorizadas pelo Processo Administrativo nº. 311/2016, e licitado através da licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2016/CAERD/RO, na forma prevista na Lei nº 

10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 que rege a forma desta Ata de Registro de Preços, 

submetendo-se as partes aos referidos diplomas legais e demais legislação superveniente, e 

ainda as cláusulas e condições abaixo estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -   DO OBJETO  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Contratação de empresa para fornecimento dos produtos químicos 

HIPOCLORITO DE CÁLCIO,  HIPOCLORITO DE SÓDIO a 12%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO (Solução a 50%), 

POLÍMERO NÃO IÔNICO e FLUOSSILICATO DE SÓDIO, utilizados no tratamento de água destinado ao 

abastecimento público nas unidades operacionais da CAERD/RONDÔNIA através de Registro de 

Preços por um período de 12 meses. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços n°. 040/2016 e seus anexos, Processo nº. 311/2016, do 

qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta dos Fornecedores 

Registrados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, 

vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, 

da Lei nº 8.666/93, a contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante o prazo de vigência desta Ata, a administração não será 

obrigada a adquirir o objeto licitado exclusivamente pelo o Sistema de Registro de Preços, 

podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de que qualquer espécie às empresas, sendo, entretanto, assegurada aos 

beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A 

Administração poderá, ainda cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 

legalmente prevista, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Preços, a quantidade, o fornecedor e a especificações do Objeto 

registrado nesta Ata, encontram-se indicado no Termo de Referencia Anexo I do Edital, 

proposta de preços, bem como Ata do Certame. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO REGISTRADO E REVISÃO DE PREÇOS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão mantidos 

inalterados por todo o período de vigência do registro, ressalvando os casos excepcionais e 
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devidamente fundamentado e comprovado, conforme Instrução Normativa nº 048/2008, sempre 

obedecidas às determinações contidas no Art. 65 da lei nº. 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A revisão de preços poderá ser efetivada por iniciativa da 

Administração ou do detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-

financeiro da Ata de registro de preços.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A solicitação da revisão de preços deverá ser justificada e instruída 

com documentos hábeis, para análises pela unidade encarregada do controle do Sistema de 

Registro de Preços e pela Assessoria Jurídica da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – 

CAERD. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As aquisições ou contratação adicionais (caronas) não poderão exceder a 

100% (cento por cento) dos quantitativos registrado na Ata de Registro de Preços. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A Comissão de Registro de Preços, de posse da documentação e da 

justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda 

deferir em percentuais diferentes dos solicitados. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassa o preço 

praticado no mercado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA INALTERABILIDADE DO OBJETO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado o recebimento dos materiais que possuam marca ou característica 

diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como 

descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado.  

 

CLÁUSULA SETIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO PREÇOS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Descumprir as disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do 

Edital ou das leis aplicáveis ao caso; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento – AF ou 

instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa 

aceitável: 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Não aceitar reduzir o seu preço registro, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado: 

PARÁGRAFO QUINTO - Tiver presente razões de interesse público. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O cancelamento de Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente da 

CAERD. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços 

na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.  

 

PARÁGRAFO OITAVO - Os preços dos serviços deste Contrato, poderão ser reajustados, desde 

que observado o interregno mínimo de 6 (seis) meses a contar da data da proposta da 

Contratada. O reajuste será precedido de demonstração analítica de aumento do custo dos 

insumos que compõe a prestação dos serviços contratados 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos 

preços registrados na Ata subsequente ao procedimento licitatório, as empresa cujas 

propostas forem classificadas em primeiro lugar. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes 

o registro de preços no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, a contar do dia seguinte ao 

recebimento da convocação expedida pela CAERD. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a empresa com preço registro em primeiro lugar recusar-se a receber 

a AF, a administração convocará a empresa classificada em segundo lugar, para efetuar a 

entrega dos materiais e assim por diante, podendo ser registradas tantas empresas quantas 

necessárias para que, em função das propostas, seja atingidas a quantidade total estimada 

para o lote, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei prevista no edital. 

 

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os objetos serão entregues conforme Termo de Referência – Anexo I do 

Edital.  

 

CLÁUSULA DECIMA – FORMA DE PAGAMENTO 
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Além daquelas determinadas no Termo de Referência, Leis, Decretos, Regulamentos e demais 

dispositivos legais, o pagamento para a futura CONTRATADA, também se incluem os 

dispositivos a seguir: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária no prazo de até 

30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento definitivo do material e da certificação 

de nota fiscal contendo a descrição dos materiais, quantidades, preços unitários e o valor 

total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se 

houver, e dos encargos sociais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para a Licitante estrangeira que indicou na proposta de preços de 

preços o recebimento do pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último 

dia útil anterior ao dia do pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições 

iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota 

Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com: o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Receita Estadual – 

SEFIN, a Receita Municipal, a Receita Federal, e a Justiça Trabalhista (CNDT), sendo 

aceitas as certidões negativas ou as positivas com efeito de negativas, podendo ser 

verificadas nos sítios eletrônicos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não 

respondendo a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

São obrigações da contratada; Além daquelas constantes no Termo de Referencia e daquelas 

determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a Contratada se 

obrigará: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Substituir, às suas expensas, no todo em parte, o objeto do contrato 

em que se verifiquem incorreções ou em desacordo com o objeto; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou suspensões 

que se fizerem necessários, decorrente de modificações de quantitativos ou especificações, 

até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) no valor contratual atualizado, de acordo com 

o art. 65, da lei Federal 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Comunicar a Caerd, verbalmente no prazo de 12(doze) horas e, por 

escrito, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que 

impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade; 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais 

resultantes desta contratação; 

 

PARÁGRAFO QUINTO -  Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e 

criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento do material; 

 

PARÁGRAFO SEXTO -  Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao 

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do 

fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento realizado pelo Contratante; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências 

necessárias à legalização do fornecimento do material contratados, inclusive no que se 

refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, 

autorizações e franquias necessárias e recolhendo os emolumentos prescritos em lei; 

 

PARÁGRAFO OITAVO - Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência do material fornecido e sua garantia 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO 

 

São obrigações da Caerd; Além daquelas constantes no Termo de Referencia e daquelas 

determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a Caerd se 

obrigará: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela Contratada, necessários ao fornecimento dos serviços; 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais pela 

contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará 

a Contratada às penalidades previstas na Seção II, Capítulo IV, da Lei nº. 8.666/93, 

garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de 

ofício mediante contra recibo do representante legal da Contratada, estabelecendo prazo 

para cumprimento das obrigações descumpridas;  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso sobre o valor do 

contrato no descumprimento das obrigações assumidas, até o 30º (trigésimo) dia;  

 

PARÁGRAFO QUARTO - Multa de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do 

contrato no descumprimento das obrigações assumidas, após o 30º (trigésimo) dia, sem 

prejuízo das demais penalidades e rescisão contratual após o 45º (quadragésimo quinto) dia 

de atraso;  

 

PARÁGRAFO QUINTO - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

 

PARÁGRAFO SEXTO - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV, 

Art. 87 da Lei 8.666/93;  

 

PARÁGRAFO SETIMO - A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela administração, ou cobrada judicialmente.  

 

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de advertência, de que trata a condição 15.1.1 poderá ser 

aplicada nos seguintes casos:  

 

a) Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 
observados na entrega; 

 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba 
a aplicação de sanção mais grave.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre 

interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento 

do interesse da de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente 

vencedora, farão parte integrante do Instrumento da Ata do Registro de Preços como se nele 

estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance 

ofertado ou valor negociado; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quaisquer ônus decorrente de infrações à LEI N. 9.605 de 12/02/1998 

(MEIO AMBIENTE), em função de não apresentação aos órgãos estaduais e federais competentes, 

das licenças que esses órgãos venham requerer e outros documentos afins, que por ventura 

venham a ser necessários para o fornecimento e/ou entrega dos produtos, será de total 

responsabilidade do fornecedor adjudicado. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Aos casos omissos, aplicam-se as demais condições constantes na Lei 

Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 

21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para 

entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e 

no Edital. 

 

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, _____/_____/_____ 
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PELA CAERD/CONTRATANTE 

 

LUCIANO WALÉRIO LOPES CARVALHO                  MAURO BERBERIAN                  

Diretor Administrativo Financeiro      Diretor Técnico e de Operacional   

 

FABRICIO FERREIRA DA SILVA         IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZAMOR  

Diretor Comercial e Negócios                  Diretora Presidente 

 

Empresa Vencedora do Registro de Preços 

Assinatura  

 

TESTEMUNHAS: 1 - ____________________          2 - ____________________ 

                     NOME:                                  NOME: 

                     CPF.:                                  CPF.: 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/2016/CAERD/RO 

 

A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, através de seu Pregoeiro (a), designada 

por força das disposições contidas na Portaria Nº 024/DE/16 de 12.01.2016, publicada no DOE 

nº 17/2016 torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 040/2016/CAERD/RO, do tipo “menor preço por item”,  

tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, 

conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal n.º 

10.520/2002, com o Decreto Federal n.º 5.504/2005, a Instrução Normativa nº 047/2008 e a 

Instrução Normativa nº 048/2008, Decreto Estadual 18.340/2013 e subsidiariamente, com a Lei 

Federal n.º 8.666/93, com a Lei Complementar n.°123/2006, com a Lei Estadual n.°2414/2011 e 

com os Decretos Estaduais n.°16.089/2011 e demais legislações vigentes, tendo como 

interessada a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 311/2016 

 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento dos produtos químicos HIPOCLORITO DE 

CÁLCIO,  HIPOCLORITO DE SÓDIO a 12%, HIDRÓXIDO DE SÓDIO (Solução a 50%), POLÍMERO NÃO 

IÔNICO e FLUOSSILICATO DE SÓDIO, utilizados no tratamento de água destinado ao 

abastecimento público nas unidades operacionais da CAERD/RONDÔNIA através de Registro de 

Preços por um período de 12 meses, com concorrência exclusiva para ME/EPP, “Benefício tipo 

I”, exceto os itens:1,4 e 5 

 

 

VALOR ESTIMADO: R$ 1.685.452,36 (Hum milhão seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos 

e cinquenta e dois reais  e trinta e seis centavos) 

 

DATA DE ABERTURA: 11de julho de 2016 às 10h00min (horário de Brasília) 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

 

CÓDIGO DA UASG CAERD: 925217 

 

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, 

através do (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio. 

 

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes 

encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos 

www.comprasnet.gov.br (site oficial) e http://www.caerd-ro.com.br (site alternativo).  

 

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (69) 3216-1728, através do e-

mail cplmo@caerd-ro.com.br ou no setor de Licitações na CPLMO da Companhia de Água e 

Esgotos de Rondônia - CAERD, no horário das 07h30min às 13h30min de segunda à sexta-feira, 

sito à Rua: Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 – Porto 

Velho-RO. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que 

não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário. 

 

       

  Porto Velho - RO, 27 de junho de 2016. 

 

 

CLERY NEUSA BRUNHOLI 

Pregoeiro  da CPLMO/CAERD/RO 

Mat.2676-2 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.supel.ro.gov.br/
mailto:elosupel.ro.gov@hotmail.com

