
ADENDO ESCLARECEDOR  DO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD, a través de sua pregoeira vem comunicar os interessad os, o 
seguinte Adendo Esclarecedor  dos itens 6.5.1. e 7. 5.1. do edital.
        
ONDE SE LÊ:

6.5.1. Valor unitário do item

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

LEIA-SÊ: 

6.5.1. Valor total do item

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

Permanecem inalterados os demais itens do Edital.

 Porto Velho-RO, 22 de setembro de 2016

CLERY NEUSA BRUNHOLI
 Pregoeira /CAERD
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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



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 072/2016/CAERD/RO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
(Processo Administrativo n.°883/2016)

PREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessado s, que a Companhia de Água e Esgotos
de Rondônia - CAERD , através de seu Pregoeiro, designado por força das  disposições contidas na
Portaria Nº.125 e 146/DE/2016, publicado no DOE de nº. 109 de 16/06/2016, realizará licitação
para  REGISTRO DE PREÇOS, na  modalidade  PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA, do tipo men or preço por
item  nos  termos  da  Lei  nº  10.520/  2002,  da  Instrução  No rmativa  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: 29 de setembro 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  de 1.9 64,00 (um mil,  novecentas  e  sessenta  e
quatro)  toneladas  do  produto  químico  Sulfato  de  Alumínio  Ferroso  de  Fórmula  química:
Al 2(SO4) 3.14H 2O, na forma granulada, utilizado no tratamento da ág ua destinada ao abastecimento
público nas unidades operacionais dos Sistemas de A bastecimento de Água e Esgoto – SAEs da
Companhia  de  Água  e  Esgotos  de  Rondônia  –  CAERD,  em  todo  o  Estado,  conforme  Termo  de
Referência, anexo I do edital.

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 valid ade,  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  d evidamente  justificada  a  vantagem  e
respeitadas, no que couber, as condições e as regra s 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 Re gistro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumida s  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 quantita tivos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços para o ó rgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4.  As adesões à ata de registro de preços são lim itadas,  na totalidade, ao quíntuplo  do
quantitativo de cada item registrado na ata de regi stro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes,  independente  do  número  de órg ãos não participantes  que eventualmente
aderirem.
3.5.  Ao órgão  não participante  que  aderir  à  ata  com petem os atos  relativos  à  cobrança  do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratu almente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais pena lidades 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  órgã o  não  participante  deverá  efetivar  a
contratação solicitada em até noventa dias, observa do o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.
3.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepc ional 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  empresa s  que  estiverem  regularmente
estabelecidas  no País ,  cuja  finalidade e  ramo de atividade  sejam compatíve is  com o objeto
desta Licitação  e que atenderem a todas as exigências, inclusive qu anto 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  eletrônico
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provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia d a Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.co mprasgovernamentais.gov.br  

4.3. A participação nesta licitação importa à propo nente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas  no  presente  Edital,  bem  como  a  observ ância  dos  regulamentos,  normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive qu anto a recursos. A não observância destas
condições ensejará na sumária desclassificação da p roponente.

4.4. Como requisito para participação no Pregão Ele trônico a Licitante deverá manifestar, em
campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre ple namente 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 047/20 08.

4.4.1.  A declaração falsa  relativa  ao cumprimento  dos requ isitos  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,  emp resas  que  estejam  enquadradas  nos
seguintes casos:

4.5.1.  Que  se  encontrem  sob  falência,  concordata,  c oncurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação, recuperação judicial, recuperação extra judicial;

4.5.2.  Que,  em  regime  de  consórcio,  qualquer  que  se ja  sua  forma  de  constituição,  sejam
controladas, coligadas, ou subsidiárias entre si;

4.5.2.1. A vedação à participação de empresas inter essadas 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 interes sante 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  qualificaç ão  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 consti tuídas sob a forma de consórcio, com as
devidas  justificativas,  conforme  se  depreende  da  li teralidade  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 consórc ios em licitações por ela promovidas, pelos
motivos já expostos, conclui-se que a vedação de co nstituição 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  declar adas  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  di reito  de  contratar  ou  licitar  com  a
Administração Pública Estadual, desde que o Ato ten ha sido publicado na imprensa oficial, pelo
órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivo s determinantes da punição;

4.5.4. Estrangeiras que não funcionem no País.

4.6  Não poderão  concorrer  direta  ou  indiretamente  n esta  licitação  conforme  art.38  da  Lei
13.303/2016:

5.5.1 Estará impedida de participar de licitações e  de ser contratada pela empresa pública ou
sociedade de economia mista a empresa:

I – cujo administrador ou sócio detentor de mais de  5% (cinco por cento) do capital social
seja diretor ou empregado da empresa pública ou soc iedade de economia mista contratante;

II – suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

III  –  declarada  inidônea  pela  União,  por  Estado,  pe lo  Distrito  Federal  ou  pela  unidade
federativa a que está vinculada a empresa pública o u sociedade de economia mista,  enquanto
perdurarem os efeitos da sanção;

IV – constituída por sócio de empresa que estiver s uspensa, impedida ou declarada inidônea;

V – cujo administrador seja sócio de empresa suspen sa, impedida ou declarada inidônea;

VI – constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidônea, no período dos fatos que der am ensejo à sanção;
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VII – cujo administrador tenha sido sócio ou admini strador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

VIII – que tiver, nos seus quadros de diretoria, pe ssoa que participou, em razão de vínculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

5.5.2 Aplica-se a vedação prevista no subitem 5.5.1 :

I  –  à  contratação  do  próprio  empregado  ou  dirigente ,  como  pessoa  física,  bem  como  à
participação dele em procedimentos licitatórios, na  condição de licitante;

II – a quem tenha relação de parentesco, até o terc eiro grau civil, com:

a) dirigente de empresa pública ou sociedade de eco nomia mista;

b) empregado de empresa pública ou sociedade de eco nomia mista cujas atribuições envolvam a
atuação na área responsável pela licitação ou contr atação;

c) autoridade do ente público a que a empresa públi ca ou sociedade de economia mista esteja
vinculada.

III – cujo proprietário, mesmo na condição de sócio , tenha terminado seu prazo de gestão ou
rompido seu vínculo com a respectiva empresa públic a ou sociedade de economia mista promotora
da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) me ses.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1.  O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a
participação dos interessados na modalidade licitat ória Pregão, em sua forma eletrônica.

5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Por tal 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  cap acidade  técnica  para  realização  das
transações inerentes a este Pregão.

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de s ua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema,  ou  ao  órgão  ou  entidade  responsável  por  es ta  licitação,  responsabilidade  por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senh a, ainda que por terceiros.

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 m eio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, e ntão, encerrar-se-á automaticamente a fase
de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no av iso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

6.2. O licitante será responsável por todas as tran sações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdade iras 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 de corrente 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  poderã o  retirar  ou  substituir  as  propostas
apresentadas.

6.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediant e o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.5.1. Valor unitário do item

6.5.2. A quantidade de unidades, observada a quanti dade mínima fixada no Termo de Referência
para cada item;
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6.5.2.1.  Em  não  havendo  quantidade  mínima  fixada,  d everá  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 insc rição do bem no órgão competente, quando
for o caso;

6.6. Todas as especificações do objeto contidas na p roposta vinculam o fornecedor registrado. 

6.7. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerci ais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.8. O prazo de validade da proposta não será inferi or 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  s essão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados nest e Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentad as, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos  estab elecidos neste  Edital,  contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técn icas 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 imped e o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as proposta s classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para t roca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes dev erão encaminhar lances exclusivamente por
meio  de  sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  inf ormados  do  seu  recebimento  e  do  valor
consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitá rio do item.

7.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivo s,  observando  o  horário  fixado  para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edi tal.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entr e os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à propo sta que cobrir a melhor oferta deverá ser
0,01 (um centavo).

7.7.3. Em  caso  de  falha  no  sistema,  os  lances  em  des acordo  com  a  norma  deverão  ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrênci a 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  infer ior  ao  último  por  ele  ofertado  e
registrado pelo sistema.
 
7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo me smo 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 lic itantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identific ação do licitante. 

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro,  no deco rrer  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.
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7.13. A etapa de lances da sessão pública será encer rada 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, aleato riamente determinado pelo sistema, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de l ances. 

7.14. Caso o  licitante  não  apresente  lances,  concorr erá  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  v erificação automática,  junto  à  Receita
Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistem a  identificará  em  coluna  própria  as
licitantes  qualificadas  como  microempresas  ou  empre sas  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 20 15.

7.16. Caso  a  melhor  oferta  válida  tenha  sido  apresen tada  por  empresa  de  maior  porte,  as
propostas  de  pessoas  qualificadas  como  microempresa s  ou  empresas  de  pequeno  porte  que  se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) ac ima da proposta ou lance de menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocad a.

7.17. A melhor classificada nos termos do item anter ior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor in ferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contado s 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 e stabelecido,  serão convocadas as  demais
licitantes qualificadas como microempresa ou empres a de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo  de  5%  (cinco  por  cento),  na  ordem  de  clas sificação,  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  verifi cação  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 ob jeto.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance ven cedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexe quível.
8.3. Considera-se inexequível a proposta que aprese nte preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os p reços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  at o  convocatório  da  licitação  não  tenha
estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  refe rirem  a  materiais  e  instalações  de
propriedade do próprio licitante,  para os  quais ele  renuncie  a parcela  ou à  totalidade da
remuneração.  

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  solicitaçã o  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 ulter ior 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 p rimeiro lugar apresente amostra, sob pena
de não aceitação da proposta, no local a ser indica do e dentro de 5(cinco) dias úteis contados
da solicitação.

8.4.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divu lgado o local e horário de realização do
procedimento  para  a  avaliação  das  amostras,  cuja  pr esença  será  facultada  a  todos  os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.4.2.2. Os resultados das avaliações serão divulga dos 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 ent rega de amostra  fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante ser á recusada.
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8.4.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo pri meiro 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, a ssim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Term o de Referência. 
8.4.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Ad ministração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe té cnica responsável pela análise, não gerando
direito a ressarcimento.

8.4.2.6.A pós a divulgação do resultado final da li citação, 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,  s em ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, q uando for o caso.

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassifi cado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na orde m de classificação.

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

8.7. Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistem a 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 previ stas neste Edital.

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

8.8.1. A negociação será realizada por meio do sist ema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
8.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes d e o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên cia do empate ficto, previsto nos artigos
44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a discip lina 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 docu mentação
de habilitação pelo sistema, onde o fornecedor será  convocado pelo (a) Pregoeiro (a)  (caso
necessário), sob pena de inabilitação ;

9.1.1.  As Licitantes deverão apresentar em campo próprio d o 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 Normativ a 047/2008 .

9.3.  A  documentação  de  habilitação  da  Licitante  poderá  ser  substituída  pelo  Sistema  de
Cadastramento  de  Fornecedores  -  SICAF,  e  pelo  Certi ficado  de  Registro  no  Cadastro  de
Fornecedores  da  CAERD -  CRCF/RO,  expedido  pela  Companhia  de  Água  e  Esgotos  de  Rondôn ia  -
CAERD, nos documentos por eles abrangidos, conforme  indicado abaixo:

9.3.1.  A  verificação  pelo  (a)  Pregoeiro  (a)  nos  sítios  of iciais  de  órgãos  e  entidades
emissores  de  certidões  constitui  meio  legal  de  prov a,  conforme  Art.  25  §  4º  da  Instrução
Normativa 047/2008.

9.3.2.  A  consulta  on  line  deverá  comprovar  que  o  licitante  encontrava-se  reg ular  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  Cert idão  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 Certidã o Positiva com efeitos de negativa.

c) Certidão de Regularidade perante a  Fazenda Municipa l , expedida na sede ou domicílio  da
Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidã o 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 existê ncia de débito confesso, parcelado e em
fase de adimplemento;

P.A



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  negat iva  diante  da  existência  de  débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

f) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Est adual ou Municipal , se houver, relativo
ao domicílio ou sede da Licitante,  pertinente ao se u ramo de atividade e compatível  com o
objeto contratual. NÃO CONTEMPLADA PELO SICAF poden do o (a) Pregoeiro (a) emitir via on-line
caso as participantes deixem de apresentar;

g) Certidão de Regularidade perante a Justiça do Traba lho– CNDT  (Lei Federal n.º 12.440/2011,
de  07/07/2011, Art.  642-A).  Esta  certidão  poderá  se r  emitida  gratuitamente  nas  páginas
eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho, do Co nselho Superior da Justiça do Trabalho e
dos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante indic ação do CPF ou CNPJ do interessado; podendo
ser  Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  efei tos  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 participan tes 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 tribu tos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante  a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou out ra 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 requisi tos 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 d e  05 (cinco) dias úteis para regularização
da documentação, conforme os termos do art. 43 e se us §§ 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  p razo  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  as sinatura  do  Contrato,  ou  revogar  a
licitação. 

9.3.7. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA:

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, acom panhado 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 Co mercial 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  o u  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autoriz ação para funcionamento expedido pelo órgão
competente,  quando  a  atividade  assim  o  exigir.  NÃO  DISPONIBILIZADO PELO  SICAF para
visualização e análise, o documento é contemplado a penas pelo CRCF/RO, podendo o (a) Pregoeiro
(a) consultar o cadastro do fornecedor na CAERD, ca so 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 pa ra visualização e análise, o documento é
contemplado  apenas  pelo  CRCF/RO, podendo  o  (a)  Preg oeiro  (a)  consultar  o  cadastro  do
fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem d e 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 r edação dada pela Lei nº. 9.854, de 27 de
outubro de 1999. Esta declaração deverá ser entregue de forma virtua l ,  ou seja, o fornecedor
no momento da elaboração e envio de proposta, també m 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  superv eniência  de  fato  impeditivo  de  sua
habilitação, conforme regulamentação constante da I N/MARE nº. 05/95, com alterações da IN/MARE
nº. 09/96, assinada por sócio, dirigente, proprietá rio 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  virtua l ,  ou  seja,  o
fornecedor no momento da elaboração e envio de prop osta, 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-FINANCEIR A:
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9.3.8.1.  Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrado s  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  -  SICAF  no  nível  da  Qualificação  econô mico-financeira,  conforme  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresent ar a seguinte documentação:

a) Para comprovar a boa situação financeira da  LICITANTE ,  essa deverá apresentar o Balanço
Patrimonial  e  demais  demonstrações  financeiras,  ref erente  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 T ermo de
Abertura e Encerramento. 

9.3.8.2.  Com  base  nos  dados  constantes  no  Balanço  P atrimonial  apresentado,  o  Pregoeiro
verificará se a licitante atende aos seguintes requ isitos:

a) Comprovar o Índice de Liquidez Geral (ILG), igual o u 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), igua l ou superior a 1,0 
(um), obtido a partir de dados do Balanço anual, at ravés 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 seg uinte 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 licitan te ofertar proposta.

9.3.9. As  LICITANTES  constituídas nos exercícios de 2016 , para comprovar a sua boa situação
financeira, com vistas aos compromissos que terá qu e assumir caso lhe seja adjudicado o objeto
da licitação, obedecidas às formalidades e exigênci as da lei, apresentarão Balanço Patrimonial
de Abertura , devidamente registrado na Junta Comercial do Esta do ou outra forma equivalente na
forma  da  lei,  para  que  a  Comissão  Permanente  de  Lic itação  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 li citante ofertar proposta.

10.  RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)  Atestado(s) de Capacidade Técnica  (declaração ou certidão) fornecidos por pessoa jur ídica
de direito público ou privado, comprovando o desemp enho 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  anexa r  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  m esmo  período),  comprove  que  a  empresa
prestou  os  serviços/entregou  satisfatoriamente  os  b ens com as especificações  demandadas  no
objeto  deste  edital,  com  pelo  menos  50%  (cinquenta  por  cento)  do  quantit ativo  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  m esmo  período),  comprove  que  a  empresa
entregou satisfatoriamente bens com as especificaçõ es demandadas no objeto deste edital, pelo
período mínimo de 50% (cinquenta por cento) da vigê ncia proposta.

a.4)  A  análise  de  cada  subitem  relativo  ao  Atestado  de  Capacidade  Técnica  quanto  a
características, quantidades e prazos deverão ser a valiados individualmente de acordo com o
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previsto neste tópico, sendo desclassificado caso n ão atenda ao mínimo previsto em qualquer
dos subtópicos individuais.

a.5)  Não  cabem,  portanto,  para  soma de  atestado(s)  visa ndo  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 concom itantes, por não garantirem a capacidade de
atendimento global da frota no mesmo período;

a.6)  O  atestado  deverá  indicar  dados  da  entidade  emisso ra  (razão  social,  CNPJ,  endereço,
telefone, fax, data de emissão) e dos signatários d o documento (nome, função, telefone, etc.),
além  da  descrição  do  objeto,  quantidades  e  prazos  d e  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 document os comprobatórios de atendimentos, quais
sejam  cópias  de  contratos,  Autorização  de  Fornecime nto  -  AF,  acompanhados  de  editais  de
licitação, dentre outros. Caso não sejam encaminhad os, o Pregoeiro os solicitará no decorrer
do  certame  para  certificar  a  veracidade  das  informa ções  e  atendimento  da  finalidade  do
Atestado;

10.1 Conforme Art. 43 § 3º da Lei 8.666/93, a Admin istração, por meio do (a) Pregoeiro (a) ou
de outro (s) servidor (es) designado (s), poderá, a inda, caso haja necessidade, diligenciar
para  certificação  da  veracidade  das  informações  aci ma,  ou  quaisquer  outras  prestadas  pela
empresa licitante durante o certame, sujeitando o e missor às penalidades previstas em lei caso
haja ateste informações inverídicas;

10.2.  Se a empresa se fizer representar por procura dor, 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  vis ualização  e  análise,  o  documento  é
contemplado  apenas  pelo  CRCF/RO,  podendo  o  (a)  Preg oeiro  (a)  consultar  o  cadastro  do
fornecedor na CAERD, caso as participantes deixem d e apresentar.

10.3. Fazendo-se representar a Licitante pelo seu s ócio-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 obriga ções em decorrência de tal investidura, NÃO
DISPONIBILIZADO PELO SICAF para visualização e anál ise, o documento é contemplado apenas pelo
CRCF/RO,  podendo o (a)  Pregoeiro (a)  consultar  o  ca dastro  do fornecedor  na CAERD,  caso as
participantes deixem de apresentar.

10.4.  Será assegurado às empresas que tenham declarado s ob as penas da lei a condição de 
ME/EPP e que não incorram nas hipóteses de desenqua dramento, a possibilidade de regularização 
da documentação para habilitação pertinente à regul aridade 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  d ocumentação  exigida  para  efeito  de
comprovação  de  regularidade  fiscal  (mesmo  que  esta  apresente  restrição),  trabalhista,
habilitação jurídica, qualificação econômico-financ eira 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 cont ratações 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  en vio 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  Impedido s  de  Licitar  e  Contratar  com  a
Administração Pública Estadual – CAGEFIMP, instituí do pela Lei  Estadual  nº 2.414, de 18 de
fevereiro  de  2011.  Esta    consulta  s  erá    realizada   de  forma  virtual ,  a  qual  somente  será
realizada pelo (a) Pregoeiro (a) na fase de habilit ação;

10.10.  Sob  pena  de  inabilitação,  todos  os  documento s  deverão  ser  apresentados  da  seguinte
forma:

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

b)  se  o  licitante  for  filial,  todos os  documentos  d everão estar  em nome da  mesma,  exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas  em nome da matriz;
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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 deverã o 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 d o 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 si stema 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 ú nico.

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 momen to ou data posterior a sessão de
lances,  a  critério  do  (a)  Pregoeiro  (a)  que  comunic ará  às  Licitantes  através  do  sistema
eletrônico.

10.15.  Na fase de Habilitação, depois de ACEITO, o (a) Pregoe iro (a) HABILITARÁ  a Licitante,
em campo próprio do sistema eletrônico.
10.16.  O campo para inserção dos documentos de habilitaçã o no sistema será aberto uma única
vez.

10.17.  Fica  esclarecido  que  o  não  encaminhamento,  pelo  cam po  próprio  do  Sistema,  dos
documentos  atualizados  relativos  à  regularidade  jur ídica,  fiscal  e  econômico-financeira
imediatamente após o julgamento dos preços ofertado s nas propostas e lances, significará 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  estivere m  completos  e  corretos  ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e se us Anexos, o (a) Pregoeiro (a) considerará
o proponente inabilitado , devendo instruir o processo com vistas a possívei s penalidades. 

11.DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de re gularização fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se f or 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 Pregoeir o 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 licitan te quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente te rá, 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 contrarrazõe s também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias,  que começarão a contar do término do pra zo do recorrente,  sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defes a 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  f ranqueada aos interessados,  no endereço
constante neste Edital.

12.DO PREÇO

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
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12.2.  As  contratações  decorrentes  da  Ata  de  Registr o  de  Preços  poderão  sofrer  alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Le i n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de
2013.

13. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISC ALIZAÇÃO

13.1. Os critérios de recebimento e aceitação do ob jeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência, Anexo I do edital.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1.As obrigações da Contratante e da Contratada s ão as estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I do edital.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Além daquelas determinadas no Termo de Referê ncia, 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 b ancária no prazo de até 30 (dias) dias , a
partir da data do recebimento definitivo do materia l e da certificação de nota fiscal contendo
a descrição dos  materiais,  quantidades,  preços  unit ários  e  o  valor  total,  nota  de entrega
atestada e comprovante de recolhimento de multas ap licadas, 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 manuten ção das condições iniciais de habilitação
quanto à situação de regularidade da empresa.
15.4.  É  condição  para  o  pagamento  do  valor  constant e  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 Soci al (INSS), a Receita Estadual –
SEFIN,  a  Receita  Municipal,  a  Receita  Federal,  e  a  Justiça  Trabalhista  (CNDT),
sendo  aceitas  as  certidões  negativas  ou  as  positiva s  com  efeito  de  negativas,
podendo ser verificadas nos sítios eletrônicos.

15.5.  No  caso  de  incorreção  nos  documentos  apresent ados,  inclusive  na  Nota  Fiscal/Fatura,
serão  os  mesmos  restituídos  à  contratada  para  as  co rreções  necessárias,  não
respondendo  a  Companhia  de  Águas  e  Esgotos  de  Rondô nia  -  CAERD ,  por  quaisquer
encargos resultantes de atrasos na liquidação dos p agamentos correspondentes.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

16.1.As sanções administrativas são as estabelecida s 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 d a 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) Pre goeiro (a)
ou ainda, poderá ser protocolado junto a Sede da Co mpanhia de Água e Esgotos de Rondônia -
CAERD, no horário das 07h30min às 13h30min de segun da 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  impu gnação no prazo de até  vinte  e
quatro horas.

17.1.2.  Acolhida a impugnação contra este Edital, será des ignada nova data para a realização
do  certame,  exceto  quando,  inquestionavelmente,  a  a lteração  não  afetar  a  formulação  das
propostas.

17.2.  Os pedidos de  ESCLARECIMENTOS,  decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edi tal e
seus  anexos,  e  as  informações  adicionais  que  se  fiz erem  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 esclarecime ntos, bem como todas as informações
que  se  tornarem  necessárias  durante  o  período  de  el aboração  das  propostas,  ou  qualquer
modificação  introduzida  no  Edital,  no  mesmo  período ,  terão  publicidade  somente  através  do
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campo próprio  do Sistema Eletrônico do site Compra snet, 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 s e 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 automatic amente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabel ecido, 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 doc umentos e sua validade jurídica, mediante
despacho  fundamentado,  registrado  em  ata  e  acessíve l  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

18.3. A homologação do resultado desta licitação nã o 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 com prometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança d a contratação.

18.5. Os licitantes assumem todos os custos de prep aração 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 Ed ital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se inicia m e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

18.7.  O desatendimento  de exigências  formais  não es senciais  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 dest e 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 ef eitos, 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, 16 de setembro de 2016.

CLERY NEUSA BRUNHOLI
Pregoeiro da CPLMO/CAERD/RO

Mat.2676-2
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016/CAERD/RO
ANEXO I

TERMO  DE  REFERÊNCIA  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO,  ATRAVÉS  DO  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE
PREÇOS,  DE  MATERIAL  PARA  SER  UTILIZADO  NO  TRATAMENT O  DA  ÁGUA  PARA  FINS  DE  ABASTECIMENTO
PÚBLICO DAS UNIDADES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE Á GUA E ESGOTO – SAEs DA COMPANHIA DE ÁGUAS E
ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD

1 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

O  presente  Termo  de  Referência  (TR)  tem  como  objeti vo  a  contratação  de  empresa  para
fornecimento de 1.964,00 (um mil, novecentas e sess enta e quatro) toneladas do produto químico
Sulfato de Alumínio Ferroso de Fórmula química:  Al 2(SO4) 3.14H 2O, na forma granulada ,  utilizado
no  tratamento  da  água  destinada  ao  abastecimento  pú blico  nas  unidades  operacionais  dos
Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto – SAEs d a Companhia de Água e Esgotos de Rondônia –
CAERD, em todo o Estado. O produto atenderá aos SAE s da CAERD por um período de 12 (doze)
meses.

2 - JUSTIFICATIVA 

Os  produtos  químicos  a  serem  adquiridos  são  insumos  básicos  utilizados  no  processo  de
tratamento de água para fins de abastecimento públi co, nas Estações de Tratamento de Água –
ETAs dos Sistemas de Água e Esgoto – SAEs da COMPAN HIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD.

A justificativa da aquisição do produto químico ora  referenciado está embasada no fato deste
ser  utilizado  como coagulante  no  processo  de  tratam ento  da  água  bruta,  com o  objetivo  de
cumprir a obrigatoriedade desta Companhia em atende r aos Padrões de potabilidade estabelecidos
na Portaria Nº 2914/11 do Ministério da Saúde.

O quantitativo a ser adquirido para consumo da Comp anhia encontra-se listado no Anexo I do
presente TR, tendo esse como base os Processos n° 3 95/2014 e 052/2009, uma vez que não houve
alteração nos SAE’s quanto a produção de água potáv el permanecendo, portanto, a mesma demanda.

2.1. JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS

Verificamos que em razão da constante demanda em to das as unidades operacionais da CAERD pelo
produto objeto deste Termo de Referência se faz nec essário a aquisição do mesmo ao longo do
ano, o que justifica a realização do Registro de Pr eços o qual terá vigência de 12 meses para
atender a estas demandas.

A aquisição por meio de Sistema de Registro de Preç os, disciplinada pelo Artigo 15, inciso II
e §§ 1º a 6º da Lei 8.666/93, regulamentado pelo De creto 7.892/2013, possibilitará a entrega
do produto em tantas parcelas quanto forem necessár ias, de acordo com as demandas das unidades
operacionais da CAERD.

O Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, que r egulamenta o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei no 8.666, de 21 de junho  de 1993, define as hipóteses sobre sua
admissão pela Administração Pública:

“Art.  3º  O  Sistema  de  Registro  de  Preços  poderá  ser  adotado  nas
seguintes  hipóteses:  I  -  quando,  pelas  característi cas  do  bem  ou
serviço,  houver  necessidade  de  contratações  frequen tes; II  -  quando
for  conveniente  a  aquisição  de  bens  com  previsão  de  entregas
parceladas  ou  contratação  de  serviços  remunerados  p or  unidade  de
medida  ou  em  regime  de  tarefa;  III  -  quando  for  con veniente  a
aquisição de bens ou a contratação de serviços para  atendimento a mais
de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;  ou IV - quando,
pela  natureza  do  objeto,  não  for  possível  definir  p reviamente  o
quantitativo a ser demandado pela Administração...”

O registro de preços neste caso é importante uma ve z que as quantidades de Sulfato de Alumínio
Ferroso demandado podem sofrer variações no decorre r do ano, bem como, a Companhia não dispõe
de  unidades  de  estoque  suficientes  para  armazenar  g randes  volumes  deste,  sendo  assim,  a
Administração não fica obrigada a adquirir/contrata r, de uma única vez, o conjunto de bens e
serviços podendo fazer a opção por contratações sub sequentes até o limite máximo estipulado
neste TR. Acredita-se que esta razão seja eficiente  em função de acudir maiores índices de
execução  dos  recursos  empenhados  em  atendimento  a  p remissa  de  eficiência,  constantemente
almejadas pelos órgãos controladores.

Marçal  Justen  Filho,  em  sua  obra  “Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos”, assim comenta o Sistema de Regist ro de Preços:

“No  Sistema  de  Registro  de  Preços,  a  principal  dife rença  reside  no
objeto da licitação.  Usualmente,  a licitação destin a-se a selecionar
um fornecedor e uma proposta para  uma contratação e specífica,  a ser
efetivada posteriormente pela Administração. No Reg istro de Preços, a
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licitação  destina-se  a  selecionar  fornecedor  e  prop osta  para
contratações  não  específicas,  seriadas,  que  poderão  ser  realizadas
durante um certo período, por repetidas vezes. A pr oposta selecionada
fica a disposição da Administração que, se e quando  desejar adquirir,
se  valerá  dos  preços  registrados,  tantas  vezes  quan tas  o  desejar
(dentro dos limites estabelecidos no ato convocatór io)”.  

A existência de preços registrados não obriga a Adm inistração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando facultada a realização  de licitação específica para aquisição,
sendo assegurada ao beneficiário  do registro  a  pref erência  de fornecimento  em igualdade de
condições.

3 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O Elemento de Despesas para aquisição do produto é 412.101.205 – Material de Tratamento, no
orçamento geral da CAERD, para o exercício 2016.

4 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SULFATO DE ALUMÍNIO  FERROSO, GRANULADO

TABELA 1 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA: AL 2(SO4) 3 .14H 2O LIMITES
Teor de Alumínio Total Solúvel em água (% EM Massa como Al 2O3) MÍNIMO 14,0%
Teor de Ferro Total Solúvel em água (%em Massa como  Fe 2O3) MÁXIMO 2,5%
Teor de Acidez Livre (% em massa como H 2SO4) MÁXIMO 0,5%
Teor de Alcalinidade Livre (% em massa como Al 2O3) MÁXIMO 0,4%
Resíduos Insolúveis em Água (% em Massa) MÁXIMO 6,0%

TABELA 2 - TOXICIDADE LIMITES
Arsênio (As) MÁXIMO 33,3 mg/Kg
Cádmio (Cd) MÁXIMO 3,3 mg/Kg
Cromo (Cr) MÁXIMO 33,3 mg/Kg
Chumbo (Pb) MÁXIMO 33,3 mg/Kg
Mercúrio (Hg) MÁXIMO 0,7 mg/Kg
Selênio (Se) MÁXIMO  6,6 mg/Kg
Prata (Ag) MÁXIMO 33,3 mg/Kg
Fenol Ausente
Detergente Não detectável 

TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS LIMITES
Forma de apresentação Granulado
Solubilidade a 25°c 53,0%
Cor Marron claro 
Granulometria (Passante): Malha 2) MÍNIMO 100,0% 
Granulometria (Passante): Malha 100) MÁXIMO  10,0% 

4.1.2 CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DO PRODUTO 

4.1.2.1.  As  embalagens  devem  ser  em  sacos  de  25  ou  40  Kg,  em  Polietileno  valvulado  ou
Polietileno trançado, com revestimento para não abo rver umidade e devem ser  resistentes às
operações  de  manuseio,  transporte  e  armazenamento.  Não  será  permitido  o  uso  de  sacos
reutilizados;

4.1.2.2.  As  embalagens  devem atender  à  Portaria  N°  326,  do  INMETRO  e  conter  as  seguintes
informações mínimas: Nome e Endereço do Fabricante;  Nome do Produto; Peso específico; Nº de
Lote;  Data de Fabricação; Data  de Validade do Produ to (o prazo da validade do produto não
deverá ser superior a 02 (dois) anos de fabricação) . O Material deverá ser entregue envelopado
em Pallets.

4.1.2.3.  Os limites de toxicidade foram calculados para uma amostragem máxima de 100 mg/l de
Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado;

4.1.2.4. O Sulfato de Alumínio Ferroso Granulado não deve co nter nenhum mineral ou substância
orgânica solúvel em água, capazes de produzir efeit o nocivo ou prejudicial aos seres vivos, à
saúde pública ou à qualidade da água, devendo atend er integralmente, às exigências da Norma
NBR 11.887, da ABNT;

4.1.2.5. O produto químico deve atender aos requisitos espec ificados na NBR 15.784. Para tanto
o fornecedor deve:

a) Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto  químico;
b) Apresentar  o  Relatório  de  Estudos  realizados,  con tendo  no  mínimo  as  análises

específicas  para  cada  produto  discriminadas  nas  Tab elas  1  a  4,  bem  como  outros
parâmetros adicionais que devem ser analisados em f unção da  formulação do produto, do
processo  produtivo  e  das  matérias-primas  empregadas ,  conforme  estabelecido  na  NBR
15.784,  em especial  o  item 5.7  da Norma (5.8  na NBR  revisada).  O Relatório  deverá
ainda conter o cálculo da Concentração de Impureza Padronizada na Água para Consumo
Humano (CIPA) e as conclusões referentes à aprovaçã o do produto, de acordo com o que
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preconiza esta Norma e conforme o conteúdo mínimo d efinido pela NIT – DICLA – 035. O
prazo de validade desses estudos será de no máximo 02 (dois) anos; 
NOTA: O produto químico será aprovado quando a Conc entração de Impureza Padronizada na
Água  para  Consumo  Humano  (CIPA)  for  menor  ou  igual  à  Concentração  de  Impureza
Permissível  por  Produto  (CIPP),  ou  seja,  CIPA  ≤  CIPP  para  cada  uma  das  impurezas
analisadas. 

c) Apresentar Laudo de Atendimento aos Requisitos de S aúde –  LARS, em papel timbrado do
Laboratório,  conforme  Modelo  de  Documento  Aprovado  pelo  Ministério  da  Saúde  em
17/07/2013 para  atendimento  da alínea b,  do  Inciso  III,  do  artigo  13 e  ao §5°,  do
artigo 39 da Portaria 2914/11, disponível no site h ttp://www.abes-dn.org.br/ctcqpq/;

d) Apresentar Comprovante de Baixo Risco à Saúde –  CBRS, pelo uso do produto químico em
tratamento  de  água  para  consumo  humano  na  DMU  espec ificada  pela  CONTRATANTE  (100
mg/l),   assinada  pelo  FORNECEDOR,  conforme  Modelo  d e  Documento  Aprovado  pelo
Ministério  da  Saúde  em 17/07/2013  para  atendimento  da  alínea  b,  do  Inciso  III,  do
artigo  13  e  ao  §5°,  do  artigo  39  da  Portaria  2914/1 1,  disponível  no  site
http://www.abes-dn.org.br/ctcqpq/;

e) Utilizar  laboratório  comprovadamente  monitorado  p elo  INMETRO  em  Boas  Práticas  de
Laboratório – BPL para a realização de todos os ser viços contemplados nos itens “b” e
“C”. Anexar cópia do Certificado de Reconhecimento da Conformidade aos Princípios BPL,
emitido pelo INMETRO para esse laboratório;

f) Zelar para que amostras dos produtos sejam repres entativas do Processo Industrial.  É
exigido  que  a  preparação  das  amostras  e  a  metodolog ia  das  análises  sejam  aquelas
determinadas pela NBR 15.784;

g) Apresentar  comprovante  do  Registro  no Conselho  de  Química em nome do Fabricante  do
produto;

h) Apresentar Licença de Operação em nome do Fabrica nte;
i) Apresentar  declaração  do  fabricantes  autorizando  a  revenda  e  fornecer  o  produto

licitado; 
j) Apresentar os documentos mencionados nos itens “b ”, “c”, “d”, “e”, “g”, “h” e “i” no

credenciamento quando a  licitação for  presencial,  o u anexados à  proposta quando for
eletrônica;

NOTA: O produto fornecido poderá ser inspecionado e ana lisado pela CONTRATANTE, durante e após
sua fabricação. O FORNECEDOR estará sujeito a sançõ es administrativas previstas no contrato,
caso sejam constatadas contradições com os resultad os apresentados no momento da contratação.
Neste caso, também poderão ser exigidos do FORNECED OR, às suas expensas, novas análises e novo
Relatório de estudos do produto, conforme especific ados nos itens “a”,  “b”, “c”, “d” e “e”.

4.1.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

4.1.3.1 ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO

a) O  produto  ora  referenciado  deverá  ser  recebido  na s  localidades  listadas  no  item
4.1.3.2,  o  qual,  após  conferência  da  consonância  de  suas  características  com  as
especificações  deste  TR,  será  aceito  ou  rejeitado  p elos  membros  da  Comissão  de
Recebimento conforme descritos a seguir:

Tabela 4 – Mebros de Comissão para recebimento e co nferência do produto e certificação das
Notas Fiscais

SUREG RIO MADEIRA
LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA

Porto Velho
José César Alves 2.073-5
Francisco Evandro Rodrigues 1.366-5
Sizelmo marques Ferreira 2.692-7

SUREG RIO CANDEIAS
LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA

Guajará Mirim

Tereza Arza Guanichaba 2.010-9
Creuzelina Angela Ribeiro 1.999-3
João André de Macedo Filho 1.333-0
Frankeleno dos Santos Raposo 2.815-3

SUREG RIO JAMARI

LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA

Ariquemes
Olavio Inácio da Silva 1.023-0
Maria Sonia Carneiro 2.018-4

Machadinho do Oeste
Elioberte Moreira Passos 2.774-1
Ronieri Alisson Alves 2.970-1

SUREG RIO JARU
LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA

Jaru
Elder José Augusto da Silva 2.960-1
Sandra de Almeida Ferreira 2.877-0

Ouro Preto do Oeste
Marilda Mariano Dias 1.915-1
José Iran Dantas de Lima 1.629-1

SUREG RIO MACHADO
LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA
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Ji-Paraná
Irizádina Maria da Silva 2.902-5
Thiago Henrique de Souza 2.962-3

Presidente Médice
Thalita Koslwski do Prado 3.012-3
Barzilai Silva 3.073-4

SUREG RIO GUAPORÉ
LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA

Rolim de Moura
Joelma da Silva Ferreira 2.883-6
Marcio Roberto da Silva Scaldelai 3.078-9

LOCALIDADE MEMBROS MATRÍCULA

Pimenta Bueno
Maria Yone Lucena 2.077-8
José Correia de Paula 2.689-0

Colorado do Oeste
José Alcides Silveira Cardoso 2.033-0
Sabino Ferreira Silva 10.005-2

Cerejeiras
Cícero Laurindo da Silva 2.793-0
Poliana Domingos Ferro 2.929-2

Espigão do Oeste
Oalaci Deumar Tesch 2.027-0
Juliana Gualtieri 3.028-9

b) Deve ser enviado juntamente com a nota fiscal, o respectivo laudo técnico de análise
físico-química do produto a ser entregue, o qual de ve conter as especificações físico-
químicas  do  produto  analisado,  data  da  análise,  nom e  e  assinatura  do  responsável
técnico e seu registro no Conselho de Classe Profis sional (C.R.Q.);

c) A contratada deverá enviar juntamente com o produ to, a FISQP, Ficha de Informação de
Segurança de Produto Químico em conformidade com a Norma NBR 14725 da ABNT;

d)  Todo  lote  do  produto  químico  a  ser  entregue  à  CA ERD,  deverá  constar  a  data  de
validade nas embalagens e no referido laudo técnico  de análise química. Somente serão
aceitos desde que tenham um prazo de validade a  ven cer de no mínimo 70% disponível
para  utilização,  com  base  no  prazo  de  validade  míni mo  de  12  (doze)  meses  de  sua
fabricação;

e) A entrega do produto será realizada somente em ho rário comercial (das 07:30 às 13:30h,
podendo esse horário ser alterado em comum acordo e ntre a CAERD e a CONTRATADA;

f) A  CONTRATADA  deverá  apresentar  conjuntamente  com  a(s)  respectiva(s)  nota(s)  fiscal
(is) fatura(s), comprovante de pesagem legível da c arga/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  calibr ada  pelo  INMETRO,  ou  por
órgão/empresa credenciado pelo INMETRO ou pela RBC (Rede Brasileira de Calibração);

g)  A  CONTRATADA  deverá  informar  qual(is)  local(is)  que  será(ão)  efetuado(s)  a(s)
pesagem(ens),  enviando  previamente  a  entrega  das  ca rgas/lotes,  cópia  do(s)
Certificado(s)  de  Calibração  da(s)  balança(s)  de  pe sagem(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  resultan tes  do  processo  de  pesagem  são
exclusivamente  de  responsabilidade  da  contratada.  O  não  atendimento  das  exigências
acima implicará na rejeição da carga/lote;

h) O  transporte  do  produto  deve atender  a  norma  NBR 7500  da  ABNT (Identificação  para
Transporte Terrestre, Manuseios, Movimentação e Arm azenamento de Produtos);

i) O  transporte  e  o  descarregamento  no(s)  local(is)  determinado(s)  pela  CAERD,  é
integralmente  de  responsabilidade  da  CONTRATADA,  de vendo  disponibilizar  pessoal
suficiente  e  com  os  EPI’s  compatíveis  com  o  materia l  a  ser  descarregado,  em
conformidade com a legislação de segurança do traba lho vigente.  A contratada deverá
possuir  os  seguintes  E.P.I.’s.  para  o  descarregamen to  /  carregamento  do  produto
químico:   Corpo  inteiramente  vestido;  Botina  de  Seg urança;  Óculos  de  proteção;
Respirador descartável; Luvas de Proteção; Máscara contra pó; Capacete de Proteção ou
boné  com  abas  tipo  capuz.  NOTA:  Cada  E.P.I.  devem  c onter  os  seus  respectivos
Certificados de Aprovação (C.A);

j) 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 C ontratada 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  res ultantes  do  carregamento,
transporte  e  destino  final  das  referidas  embalagens  são  integralmente  de
responsabilidade da Contratada.  A notificação efetu ada pela  CAERD será  realizada em
períodos de 04 (quatro) a 06 (seis) meses após o re cebimento do primeiro lote. Após 45
(quarenta e cinco) dias do encerramento (finalizaçã o) 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  integralment e  de  responsabilidade  da
CONTRATADA, sendo que a mesma deverá excluir à CAER D de qualquer penalidade decorrente
de  prejuízos  causados  à  população  ou  ao  meio  ambien te  devido  ao  armazenamento  ou
utilização inadequada das embalagens ;

k) Todos  os  lotes  fornecidos  estarão  sujeitos  à  comp rovação da  eficiência  do  produto:
mediante teste laboratorial  (Ensaio de JAR TEST) re alizado no laboratório da CAERD,
considerando amostra de água padrão a ser testada ( compatível com as características
físico-químicas mínimas exigidas pela Portaria nº 2 914/2012 do Ministério da Saúde), e
constatada a baixa  eficiência operacional  do produt o,  a CAERD encaminhará o produto
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para análises complementares, sendo o custo do tran sporte das amostras e dos ensaios
do produto às expensas da CONTRATADA;   

l) Excepcionalmente, partidas de Sulfato de Alumínio  Ferroso Granulado que contenham teor
de Alumina  Total  Solúvel  em água  (% EM Massa  como A l 2O3)  menor  que  14% poderão ser
toleradas  a  critério  da  CAERD,  obrigando-se  a  CONTR ATADA a  aceitar  GLOSA  nos
correspondentes  pagamentos  a  serem  efetuados  pela  C AERD,  segundo  o  valor  obtido
através da seguinte fórmula:

V1 = Va (14 – T 1) X P 
                   100

V1 = Valor a ser glosado nos pagamentos devidos à C ONTRATADA;
Va = Preço unitário vigente do material (R$/Tonelad a);
P = Peso do carregamento, em Toneladas;
T1 = Teor de Alumina Total Solúvel na forma amostra , verificado analiticamente;
14 = Percentual MÍNIMO de Alumínio Total Solúvel na  forma granular;

m) Excepcionalmente,  partidas  de  Sulfato  de  Alumínio  Ferroso  Granulado  que  apresentem
porcentagens de resíduos  insolúveis  em água  maior  q ue 6,0% poderão ser  toleradas  a
critério  da  CAERD,  obrigando-se  a  CONTRATADA a  acei tar  GLOSA  nos  correspondentes
pagamentos a serem efetuados pela CAERD, segundo o valor obtido através da seguinte
fórmula:

V2 = Va (T 2 – 6,0) X P 
                 100

V2 = Valor a ser glosado nos pagamentos devidos à CON TRATADA;
Va = Preço unitário vigente do material (R$/Tonelad a);
P = Peso do carregamento, em Toneladas;
T2 = Teor de Resíduos Insolúveis em água da amostra, verificado analiticamente;
6,0 = Percentual MÁXIMO de Resíduos Insolúveis em á gua da amostra líquida;

n) Na  hipótese  de  ocorrer  partidas  apresentando  simu ltaneamente  teor  de  Alumina  Total
Solúvel MENOR que 14% e porcentagens de Resíduos In solúveis em Água MAIOR que 6,0 %,
os valores dos ressarcimentos das quantidades de AL UMÍNIO serão obtidos pela SOMA dos
VALORES DE V1 + V 2, calculados conforme os sub - itens k e l.

o) Ocorrendo a hipótese anterior, a CAERD entrará em  contato com a CONTRATADA acusando os
desvios  observados  e  solicitando  do  mesmo  as  provid ências  no  sentido  de  colocar  o
produto dentro das especificações exigidas pela CON TRATANTE e determinando prazo para
tal  ajuste.  Caso  não  sejam  procedidos  os  ajustes  so licitados,  o  Contrato  de
Fornecimento poderá ser suspenso integralmente pela  CAERD.

4.1.3.2. LOCALIDADES PARA ENTREGA DO PRODUTO SULFAT O DE ALUMÍNIO FERROSO, GRANULADO.

A CONTRATADA obriga-se às suas expensas, a entregar  o produto nos Almoxarifados e/ou Estações
de  Tratamento  de  Água  –  ETAs  dos  principais  Sistema s  de  Água  e  Esgotos  –  SAEs  das
Superintendências  Regionais  da  CAERD,  conforme  os  e ndereços  descritos  abaixo  (Tabela  4)  e
confirmados nas Autorizações de Fornecimento – AF, emitidas pelo Gestor do contrato (SUTO) em
perfeito estado de uso e aplicabilidade, com os tri butos e taxas inclusos no valor do produto
(na condição CIF):

Tabela 5 - Localidades para entrega do produto Sulf ato de Alumínio Ferroso, Granulado
SUREG RIO MADEIRA

LOCALIDADE ENDEREÇO

Porto Velho
Estrada  Santo  Antônio,  nº  4203,  Bairro  Triângulo  –  CEP
76.805-696

SUREG RIO CANDEIAS
LOCALIDADE ENDEREÇO

Guajará Mirim  Av. José Bonifácio s/n – Bairro Serra ria – CEP 76.850-000
SUREG RIO JAMARI

LOCALIDADE ENDEREÇO

Ariquemes
 Av. Artur Mangabeira s/n – Bairro Mal. Rondon – CE P 76.877-
036

Machadinho do Oeste Av Rio de Janeiro, nº 2945 – Cen tro – CEP 76.868-000
SUREG RIO JARU

LOCALIDADE ENDEREÇO
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 –CE P 76.920-
000

SUREG RIO MACHADO
LOCALIDADE ENDEREÇO
Ji-Paraná Rua Menezes Filho, nº 1672 – Bairro Urupá – CEP 76.960-000

Presidente Médici Rua Nova Brasília, nº 2606 – Centr o – CEP 76.968-000

SUREG RIO GUAPORÉ
LOCALIDADE ENDEREÇO
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Rolim de Moura
Av. 25 de Agosto, nº 6895 – bairro Cidade Alta – CE P 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

Espigão do Oeste
RO  387,  Km  07  –  Próximo  a  ponte  do  Rio  Palmeiras  –  CEP
76.974-000

4.1.3.3. QUANTIDADE DO PRODUTO SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO GRANULADO A SER FORNECIDA.

As quantidades listadas na Tabela  6  referem-se ao m ontante  total  a  ser  entregue em cada
Superintendência Regional os quais serão distribuíd os entre as localidades listadas na Tabela
5.

Tabela 6 – Quantidade para a entrega do produto Sul fato de Alumínio Ferroso Granulado.

SUPERINTENDÊNCIA
QUANTIDADE TOTAL A SER ADQUIRIDA

(em Ton.)

SUREG RG 413,00

SUREG RM 798,00

SUREG RJ 164,00

SUREG RO 300,00

SUREG RA 170,00

SUREG RC 119,00

TOTAL 1.964,00

4.1.3.4. PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL 

Após a assinatura do contrato e a liberação da Auto rização de Fornecimento – AF e durante a
vigência do contrato que será de 12 (doze) meses a contar da emissão da AF, os pedidos serão
encaminhados  mensalmente  para  a  entrega  nas  localidades  indicadas  (item  3.1 .3.2.)  e  na
quantidade solicitada (item 4.1.3.3.). A entrega do  produto deverá ser feita em até 07 (sete)
dias corridos, contados após o recebimento do pedid o expedido pelo Gestor do Processo (SUTO),
encaminhado através de e-mail ou fax. 
O  custo  deve  ser  composto  com  todos  os  encargos,  fr ete  e  descarga  do  produto  e  impostos
incidentes sobre o preço do material.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATANTE OBRIGA-SE A:
5.1.1.  Proporcionar  todas  as  condições  necessárias  para  que  a  CONTRATADA  possa  cumprir  o
objeto do Contrato; 
5.1.2.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATADA, necessários ao fornecimento dos materia is;

5.2. A CONTRATADA OBRIGA-SE A:
5.2.1.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  fis cais  e  comerciais  resultantes  desta
contratação;
5.2.2. Responder por todos os ônus e obrigações con cernentes à legislação social, trabalhista,
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, co mercial, ambiental, civil  e criminal, que
se relacionem direta ou indiretamente com o forneci mento dos materiais; 
5.2.3. Reparar, remover ou substituir, às suas expe nsas, no total ou em parte, o objeto do
contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  dos  materiais
fornecidos;
5.2.4. Prestar, de imediato, todos os esclareciment os que forem solicitados pelo CONTRATANTE,
obrigando-se  a  atender  todas  as  reclamações  a  respe ito  da  qualidade  do  fornecimento  dos
materiais; 
5.2.5. Acatar as determinações feitas pela CONTRATA NTE no que tange ao cumprimento do objeto
do Contrato;
5.2.6.  Apresentar,  sempre  que  solicitados,  os  docum entos  que  comprovem  a  procedência  dos
materiais fornecidos e sua garantia;

6. FORMAS DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o r ecebimento do material.

Após a aferição do material por parte do almoxarife  ou servido delegado para tal, a CONTRATADA
apresentará  a  Nota  Fiscal,  que  deverá  ser  acompanha da  das  certidões  negativas  de  tributos
(Municipal; Estadual; Federal (inclusive Trabalhist as, INSS e FGTS);
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7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

7.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratua l, a Companhia de Águas e Esgotos de
Rondônia – CAERD poderá aplicar sanções de natureza  moratória e punitiva à Contratada,
diante do não cumprimento das cláusulas contratuais  a saber: 

7.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, o  contratado, além da perda das cauções
e demais garantias prestadas, estará sujeito à mult a compensatória de até 20% (vinte
por cento) do valor global do contrato;

7.3. Suspensão  temporária  do  direito  de  licitar  e  im pedimento  de  contratar  com  o
contratante pelo prazo de até 02 (dois) anos;

7.4. Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  cont ratar  com  a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da pun ição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplic ou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração p elos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no in ciso anterior.

7.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou  instrumento equivalente, a Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD poderá, ainda, garantida a defesa prévia, aplicar à
Contratada as sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, conforme o caso.

7.6.
Porto Velho, 16 de Agosto de 2015.
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ANEXO I – A – RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO TERMO DE REFERÊNCIA

PORTO VELHO, 15 DE AGOSTO DE 2016

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES DA COMPANHIA 

DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD

WESLEY DA SILVA FERREIRA
Analista de Sistemas de Saneamento

Engenheiro de Produção/CAERD
CREA/RO 5.840D

7 DO OBJETIVO

O presente relatório tem por finalidade servir como  embasamento do quantitativo especificado 

no Termo de Referência emitido pela Divisão de Cont role da Água, o qual possui como Objeto a 

contratação de empresa para fornecimento de 1.964 ( um mil, novecentos e sessenta e quatro) 

toneladas do produto químico  Sulfato de Alumínio Ferroso de Fórmula química: Al 2(SO4) 3.14H 2O, na

forma granulada , utilizado no tratamento da água destinada ao abaste cimento público nas 

unidades operacionais dos Sistemas de Abastecimento  de Água e Esgoto – SAEs da Companhia de 

Água e Esgotos de Rondônia – CAERD, em todo o Estad o. O produto atenderá aos SAEs da CAERD por

um período de 12 (doze) meses.

8 DA METODOLOGIA

Foram levantadas junto aos Processos de n° 052/2009  e 395/2014 todas as Notas Fiscais 

Eletrônicas – NFe’s referentes a entrega do produto  Sulfato de Alumínio Ferroso nos anos de 

2014 e 2015 por parte das respectivas Empresas Forn ecedoras.

Após realizado o levantamento, as mesmas foram sele cionadas por ano e localidade e destinadas 

a compor o histórico de sua respectiva Superintendê ncia Regional – SUREG, fato este que, por 

sua vez, levou a constituir quais foram os montante s que efetivamente a CAERD adquiriu de seus

fornecedores naqueles anos. Cabe esclarecer que, co nforme pode-se visualizar nas Tabelas 2 a 7

com cópia anexa, foram listados o número de cada NF e, data de emissão, quantidade fornecida e 

localidade da entrega, ou seja, estes valores foram  os efetivamente entregues em cada 

localidade listada nos anos em questão.

A partir dos quantitativos levantados, foi feita um a média aritmética simples entre os dois 

anos, ou seja, somaram-se as quantidades efetivamen te adquiridas em ambos os anos e dividiu-se

pelo número de elementos, que neste caso são dois, obtendo-se, portanto, os resultados médios 

por Superintendência.

Considerou-se ainda um quantitativo referente a mar gem de segurança, o qual se constitui como 

sendo 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor d as médias aritméticas de cada 

Superintendência, uma vez que, baseado no conhecime nto empírico deste Gestor, adquirido 

enquanto gere os processos referentes a aquisição d e produtos químicos, esta se faz 

fundamental para suprir eventuais necessidades da C ompanhia, uma vez que o consumo de Sulfato 

de Alumínio Ferroso está diretamente ligado às inte mpéries da natureza.

Ressaltamos que, por se tratar de uma previsão de c onsumo, os valores referentes as médias 

aritméticas, as margens de segurança e as quantidad es totais a serem adquiridas foram 

arredondados, não trazendo mudanças significativas aos valores finais abordados.

Desta forma, o somatório entre as médias aritmética s e o quantitativo para margem de segurança

calculados formam o total de Sulfato de Alumínio Fe rroso a ser adquirido para o consumo por 12

(doze) meses em cada SUREG que constitui a Companhi a.

9.0 DO RESULTADO 
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Com os levantamentos realizados a partir das Notas Fiscais constantes junto aos Processos n° 

052/2009 e 395/2014, obteve-se como resultado os va lores constantes na Tabela 1.

TABELA 1: ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍ NIO FERROSO

SUREG

(A) Quantidade
Total Adquirida
no Ano de 2014

(em Ton.)

(B) Quantidade
Total Adquirida
no Ano de 2015

(em Ton.)

(C) Média
Aritmética
(em Ton.)

(A+B)/2

(D) Margem de
Segurança

(25%)
(em Ton.)
(C*0,25)

Quantidade
Total a Ser

Adquirida
(em Ton.)

(C+D)

SUREG RG 328,00 331,00 330,00 83,00 413,00

SUREG RM 729,00 546,00 638,00 160,00 798,00

SUREG RJ 113,00 149,00 131,00 33,00 164,00

SUREG RO 213,00 266,00 240,00 60,00 300,00

SUREG RA 134,00 137,00 136,00 34,00 170,00

SUREG RC 80,00 110,00 95,00 24,00 119,00

TOTAL 1.597,00 1.539,00 1.570,00 394,00 1.964,00

Conforme se pode notar, a quantidade total a ser ad quirida de Sulfato de Alumínio Ferroso, nos

termos estabelecidos do referido TR, deverá ser de 1.964,00 (um mil, novecentos e sessenta e 

quatro) toneladas, montante este a ser fornecido pa ra cada SUREG nas quantidades listadas na 

Tabela 1.
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9 DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS JUNTO AOS PROCESSOS 052/2009 E 395/2014 

9.2 Relação das NFe’s emitidas para fornecimento do pro duto para a Superintendência Regional

Rio Guaporé – SUREG RG .

TABELA 2: RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FO RNECEDOR DE SULFATO PARA
A SUREG RG - 2014

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

15/01/2014 44.029 Rolim de Moura 20,00

15/01/2014 44.030 Pimenta Bueno 19,00

27/01/2014 44.320 Colorado 20,00

27/01/2014 44.321 Cerejeiras 18,00

07/02/2014 44.642 Rolim de Moura 20,00

07/02/2014 44.643 Pimenta Bueno 19,00

30/04/2014 46.462 Pimenta Bueno 20,00

18/06/2014 47.381 Cerejeiras 14,00

18/06/2014 47.382 Colorado 25,00

16/07/2014 47.947 Rolim de Moura 34,00

16/07/2014 47.948 Rolim de Moura 5,00

16/07/2014 47.949 Pimenta Bueno 20,00

25/08/2014 48.748 Rolim de Moura 20,00

25/08/2014 48.749 Pimenta Bueno 15,00

27/11/2014 50.688 Rolim de Moura 19,00

27/11/2014 50.692 Cerejeiras 20,00

28/11/2014 50.704 Espigão D'Oeste 20,00

TOTAL 328,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RG - 2015

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

16/01/2015 51.796 Pimenta Bueno 20,00

16/01/2015 51.797 Colorado 19,00

20/01/2015 51.869 Rolim de Moura 39,00

12/03/2015 53.146 Rolim de Moura 20,00

12/03/2015 53.147 Pimenta Bueno 19,00

13/05/2015 54.469 Pimenta Bueno 29,00

13/05/2015 54.470 Colorado 10,00

24/07/2015 55.934 Rolim de Moura 29,00

24/07/2015 55.935 Espigão D'Oeste 10,00

10/09/2015 56.795 Colorado 20,00

10/09/2015 56.796 Cerejeiras 19,00

22/10/2015 57.640 Rolim de Moura 39,00

20/11/2015 58.261 Pimenta Bueno 29,00

20/11/2015 58.262 Espigão D'Oeste 10,00

29/12/2015 59.175 Rolim de Moura 19,00

TOTAL 331,00
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9.3 Relação das NFe’s emitidas para fornecimento do pro duto para a Superintendência Regional

Rio Madeira – SUREG RM .

TABELA 3: RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FO RNECEDOR DE SULFATO 
PARA A SUREG RM - 2014

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

15/01/2014 44.027 Porto Velho 39,00
23/01/2014 44.249 Porto Velho 18,00
24/01/2014 44.282 Porto Velho 38,00
17/02/2014 44.850 Porto Velho 27,00
17/02/2014 44.851 Porto Velho 5,00
19/02/2014 44.921 Porto Velho 35,00
19/02/2014 44.922 Porto Velho 50,00
11/03/2014 45.387 Porto Velho 5,00
14/03/2014 45.484 Porto Velho 38,00
14/03/2014 45.489 Porto Velho 38,00
30/04/2014 46.460 Porto Velho 39,00
30/04/2014 46.474 Porto Velho 18,00
30/04/2014 46.484 Porto Velho 39,00
18/07/2014 48.011 Porto Velho 36,00
18/07/2014 48.012 Porto Velho 3,00
18/07/2014 48.014 Porto Velho 36,00
18/07/2014 48.015 Porto Velho 3,00
14/08/2014 48.561 Porto Velho 50,00
14/08/2014 48.565 Porto Velho 35,00
15/08/2014 48.580 Porto Velho 35,00
15/08/2014 48.581 Porto Velho 35,00
18/08/2014 48.593 Porto Velho 35,00
19/08/2014 48.625 Porto Velho 32,00
21/08/2014 48.668 Porto Velho 37,00
21/08/2014 48.669 Porto Velho 3,00

TOTAL 729,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RM - 2015

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

22/01/2015 51.930 Porto Velho 39,00

11/03/2015 53.116 Porto Velho 39,00

08/04/2015 53.710 Porto Velho 39,00

15/05/2015 54.546 Porto Velho 39,00

20/05/2015 54.660 Porto Velho 39,00

22/05/2015 54.695 Porto Velho 39,00

24/07/2015 55.936 Porto Velho 39,00

10/09/2015 56.823 Porto Velho 39,00

11/09/2015 56.851 Porto Velho 39,00

16/09/2015 56.921 Porto Velho 39,00

19/10/2015 57.563 Porto Velho 39,00

20/11/2015 58.263 Porto Velho 39,00

10/12/2015 58.745 Porto Velho 39,00

21/12/2015 59.015 Porto Velho 39,00

TOTAL 546,00

P.A



10.4 Relação das NFe’s emitidas para fornecimento d o produto para a Superintendência 

Regional Rio Jamari – SUREG RJ .

TABELA 4: RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FO RNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RJ - 2014

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

15/01/2014 44.038 Ariquemes 20,00

25/02/2014 45.043 Machadinho 15,00

18/06/2014 47.395 Ariquemes 39,00

15/07/2014 47.935 Machadinho 20,00

27/11/2014 50.689 Ariquemes 19,00

TOTAL 113,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RJ - 2015

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

19/01/2015 51.835 Ariquemes 20,00

19/01/2015 51.836 Machadinho 19,00

02/04/2015 53.640 Ariquemes 39,00

24/07/2015 55.913 Ariquemes 20,00

24/07/2015 55.914 Machadinho 19,00

15/12/2015 58.899 Ariquemes 22,00

15/12/2015 58.900 Machadinho 10,00

TOTAL 149,00
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9.4 Relação das NFe’s emitidas para fornecimento do pro duto para a Superintendência Regional

Rio Machado – SUREG RO .

TABELA 5: RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FO RNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RO - 2014

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

15/01/2014 44.028 Ji-Paraná 39,00

07/02/2014 44.666 Ji-Paraná 19,00

25/02/2014 45.041 Ji-Paraná 19,00

25/02/2014 45.042 Ji-Paraná 5,00

18/06/2014 47.380 Ji-Paraná 39,00

16/07/2014 47.950 Ji-Paraná 14,00

16/07/2014 47.951 Ji-Paraná 5,00

25/08/2014 48.750 Ji-Paraná 15,00

28/11/2014 50.702 Ji-Paraná 35,00

28/11/2014 50.703 Ji-Paraná 4,00

28/11/2014 50.705 Ji-Paraná 15,00

28/11/2014 50.706 Ji-Paraná 4,00

TOTAL 213,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RO - 2015

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

19/01/2015 51.831 Presidente Medici 19,00

20/01/2015 51.854 Ji-Paraná 39,00

11/03/2015 53.102 Ji-Paraná 20,00

08/04/2015 53.711 Ji-Paraná 39,00

24/07/2015 55.933 Ji-Paraná 39,00

19/10/2015 57.562 Ji-Paraná 39,00

24/11/2015 58.339 Presidente Medici 10,00

24/11/2015 58.340 Ji-Paraná 29,00

30/11/2015 58.440 Ji-Paraná 12,00

29/12/2015 59.174 Ji-Paraná 20,00

TOTAL 266,00
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9.5 Relação das NFe’s emitidas para fornecimento do pro duto para a Superintendência Regional

Rio Jaru – SUREG RA .

TABELA 6: RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FO RNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RA - 2014

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

15/01/2014 44.039 Ouro Preto Do Oeste 19,00

07/02/2014 44.665 Jaru 20,00

30/04/2014 46.463 Ouro Preto Do Oeste 19,00

15/07/2014 47.934 Jaru 14,00

15/07/2014 47.935 Jaru 5,00

18/08/2014 48.594 Ouro Preto Do Oeste 15,00

18/08/2014 48.595 Ouro Preto Do Oeste 4,00

27/11/2014 50.693 Ouro Preto Do Oeste 19,00

28/11/2014 50.749 Jaru 19,00

TOTAL 134,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RA - 2015

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

19/01/2015 51.830 Ouro Preto Do Oeste 20,00

11/03/2015 53.103 Jaru 19,00

12/05/2015 54.441 Jaru 19,00

12/05/2015 54.442 Ouro Preto Do Oeste 20,00

08/09/2015 56.774 Ouro Preto Do Oeste 20,00

08/09/2015 56.775 Jaru 19,00

30/11/2015 58.439 Ouro Preto Do Oeste 20,00

TOTAL 137,00

9.6 Relação das NFe’s emitidas para fornecimento do pro duto para a Superintendência Regional

Rio Candeias – SUREG RC .

TABELA 7: RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FO RNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RC - 2014

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

23/01/2014 44.248 Guajará Mirim 20,00

30/04/2014 46.473 Guajará Mirim 20,00

18/08/2014 48.592 Guajará Mirim 20,00

28/11/2014 50.748 Guajará Mirim 20,00

TOTAL 80,00

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO FORNECEDOR DE SULFATO PARA A SUREG RC - 2015

EMISSÃO NOTA FISCAL N° LOCAL DA ENTREGA
QUANTIDADE
(em Ton.)

02/02/2015 52.174 Guajará Mirim 39,00

06/08/2015 56.148 Guajará Mirim 39,00

28/12/2015 59.119 Guajará Mirim 32,00

TOTAL 110,00
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ANEXO II DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 072/2016/CAERD/RO

QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇOS
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016/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  registr os,  até  a  presente  data,  fatos  que
desabonem sua conduta e responsabilidade com as obr igações assumidas.

__________________________
Local e Data

___________________________________________
[Nome do Representante da Empresa Emitente]

Cargo / Telefone

OBSERVAÇÃO: 

1.  Deve ser  emitido  em papel  timbrado da empresa/enti dade  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 Li citante no certame licitatório.
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016/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, nest e 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  Técni ca  Operacional,  MAURO  BERBERIAN,
brasileiro,  portador  da  Identidade  RG  sob  n.  º  16.9 93.718-5  SSP/SP  e  CPF/MF  sob  n.  º
118.903.418-27 e  o  Presidente  da Comissão de Regist ro  de Preços,  XXXXXXXXXXXXXXXX,  nomeada
através da Portaria de nº XXXXX, brasileiro, soltei ro, inscrito no CPF-MF xxxxxxxxxxxxx nº e
RG.  de nº  xxxxxxxxxxxx,  considerando o  julgamento  d a licitação  na modalidade de  PREGÃO na
forma  ELETRÔNICA  Nº  072/2016/CAERD/RO ,  para  Registro  de  Preços  nº  _____/2016,  processo
administrativo nº  883/2016 , RESOLVE registrar os preços da(s) empresa (s) ind icada (s) nesta
ATA, de acordo com classificação por ela (s) alcanç ada (s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo a condições previstas no edital, sujeitan do-se as partes às normas constantes da Lei
de  nº  8.666/93,  de  21  de  junho  de  1993  e  suas  alter ações  e  na  Instrução  Normativa
048/2008/CAERD.

As partes acima nomeadas, qualificadas e representa das, resolvem celebrar o presente Ata de
Registro de Preços que tem por finalidade estabelec er os direitos e obrigações das partes,
autorizadas  pelo  Processo  Administrativo  nº.  883/20 16,  e  licitado  através  da  licitação  na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2016/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  s uperveniente,  e  ainda  as  cláusulas  e
condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Objeto desta licitação na forma  Sistema de Registro de Preço - SRP, trata
da  contratação  de  empresa  para  fornecimento  de  1.96 4,00  (um  mil,  novecentas  e  sessenta  e
quatro)  toneladas  do  produto  químico  Sulfato  de  Alumínio  Ferroso  de  Fórmula  química:
Al 2(SO4) 3.14H 2O, na forma granulada , utilizado no tratamento da água destinada ao abaste cimento
público nas unidades operacionais dos Sistemas de A bastecimento de Água e Esgoto – SAEs da
Companhia de Água e Esgotos de Rondônia – CAERD, em  todo o Estado. O produto atenderá aos SAEs
da CAERD por um período de 12 (doze) 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°. 072/2016 e s eus anexos, Processo nº. 883/2016, do qual
é  parte  integrante  e  complementar,  vinculando-se,  a inda,  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 pra zo, 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 administra ção não será obrigada a
adquirir o objeto licitado exclusivamente pelo Sist ema de Registro de Preços, podendo fazê-lo
através de outra licitação quando julgar convenient e, 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  condi ções.  A  Administração  poderá,  ainda
cancelar  a  Ata,  na  ocorrência  de alguma das hipótes es legalmente  prevista,  garantidos  à(s)
empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla def esa.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

PARÁGRAFO  ÚNICO  –  Os  Preços,  a  quantidade,  o  fornecedor  e  a  especific ações  do  Objeto
registrado nesta Ata, encontram-se indicado no Term o de Referência 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 regis tro, ressalvando os casos excepcionais e
devidamente  fundamentado  e  comprovado,  conforme  Instrução  Normativa  nº  048/2008,  sempre
obedecidas às determinações contidas no Art. 65 da lei nº. 8.666/93.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A revisão de preços poderá ser efetivada por inicia tiva da Administração
ou do detentor do registro, uma vez comprovado o de sequilíbrio econômico-financeiro da Ata de
registro de preços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A solicitação da revisão de preços deverá ser justi ficada e instruída com
documentos hábeis, para análises pela unidade encar regada do controle do Sistema de Registro
de Preços e pela Assessoria Jurídica da Companhia d e Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD.

PARÁGRAFO QUARTO –  As aquisições ou contratação adicionais  (caronas)  n ão 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  docum entação  e  da
justificativa apresentada, analisará o pedido, pode ndo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir
em percentuais diferentes dos solicitados.

PARÁGRAFO SEXTO – Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ult rapassa o preço praticado
no mercado.

CLÁUSULA SEXTA – DA INALTERABILIDADE DO OBJETO

PARÁGRAFO ÚNICO -  É vedado o recebimento dos materiais que possuam ma rca ou característica
diversas das constantes na Ata de Registro de Preço s 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 Regi stro  de Preços,  do
Edital ou das leis aplicáveis ao caso;

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não retirar a respectiva Autorização de Forneciment o – AF ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela administraç ão, sem justificativa aceitável:

PARÁGRAFO QUARTO -  Não aceitar reduzir o seu preço registro, na hipóte se 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 comprome ter a perfeita execução da Ata, decorrentes
de caso fortuito ou de força maior, devidamente com provado. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Os preços dos serviços deste Contrato, poderão ser reajustados, desde que
observado o interregno mínimo de 6 (seis) meses a c ontar da data da proposta da Contratada. O
reajuste será precedido de demonstração analítica d e 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 o s respectivos preços
registrados na Ata subsequente ao procedimento lici tatório, as empresa cujas propostas forem
classificadas em primeiro lugar.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contr atações decorrentes o
registro de preços no prazo de 05 (CINCO) dias útei s, a contar do dia seguinte ao recebimento
da convocação expedida pela CAERD.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a empresa com preço registro em primeiro lugar r ecusar-se a receber a
AF, a administração convocará a empresa classificad a em segundo lugar, para efetuar a entrega
dos materiais e assim por diante, podendo ser regis tradas 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 l ei prevista no edital.

CLÁUSULA NONA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O local de entrega dos produtos ora referenciado de verá ser recebido nas
localidades  listadas  no  item  4.1.3.2,  o  qual,  após  conferência  da  consonância  de  suas
características com as especificações deste TR, ser á aceito ou rejeitado pelos membros da
Comissão de Recebimento, conforme Termo de Referênc ia, Anexo I do Edital.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  A  entrega  dos  materiais  não  poderá  ser  superior  a  3 0  (trinta)  dias,
contados a partir da data de recebimento da Autoriz ação de Fornecimento - AF.
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CLÁUSULA DECIMA – FORMA DE PAGAMENTO

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado por meio de ordem bancári a no prazo de até 30
(trinta) dias ,  a partir da data do recebimento definitivo do mat erial e da certificação de
nota fiscal contendo a descrição dos materiais, qua ntidades, preços unitários e o valor total,
nota de entrega atestada e comprovante de recolhime nto de multas aplicadas, se houver, e dos
encargos sociais.

PARÁGRAFO SEGUNDO  –  Para  a  Licitante  estrangeira  que  indicou  na  propost a  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 da s condições iniciais
de habilitação quanto à situação de regularidade da  empresa.

PARÁGRAFO QUARTO - É condição para o pagamento do valor constante de c ada Nota Fiscal/Fatura,
a  apresentação de  Prova de Regularidade  com:  o  Fund o  de Garantia  por  Tempo de
Serviço (FGTS), o Instituto Nacional do Seguro Soci al (INSS), a Receita Estadual –
SEFIN,  a  Receita  Municipal,  a  Receita  Federal,  e  a  Justiça  Trabalhista  (CNDT),
sendo  aceitas  as  certidões  negativas  ou  as  positiva s  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  contra tada  para  as  correções
necessárias, não respondendo a  Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ,
por  quaisquer  encargos  resultantes  de  atrasos  na  li quidação  dos  pagamentos
correspondentes.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São  obrigações  da  contratada;  Além  daquelas  constan tes  no  Termo  de  Referência  e  daquelas
determinadas por leis, decretos, regulamentos e dem ais dispositivos legais, a Contratada se
obrigará:

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

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -   Responder  por  todos  os  ônus  e  obrigações  concernen tes  à  legislação
social,  trabalhista,  previdenciária,  tributária,  fi scal,  securitária,  comercial,  civil  e
criminal, que se relacionem direta ou indiretamente  com o fornecimento dos materiais;

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios,  defeitos ou incorreções resultantes dos
materiais fornecidos;

PARÁGRAFO QUARTO -  Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Contratante,  obrigando-se  a  atender  todas  as  reclam ações  a  respeito  da  qualidade  do
fornecimento dos materiais;

PARÁGRAFO QUINTO - Acatar as determinações feitas pela Contratante no que tange ao cumprimento
do objeto do Contrato;

PARÁGRAFO  SEXTO  -  Apresentar,  sempre  que  solicitados,  os  documentos  q ue  comprovem  a
procedência dos materiais fornecidos e sua garantia ;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATI VAS

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  - Pela  não  entrega  do  material,  a  CAERD  poderá  aplic ar  as  seguintes
sanções:  advertência,  multa e suspensão temporária do direito de licitar  e contratar  com a
CAERD, e/ou declaração de idoneidade para licitar e  contratar com a Administração pública, de
acordo  com  o  artigo  28  do  Decreto  5.450/22005,  e  na  lei  8.666/93,  cabendo  defesa  prévia,
recurso e vista de processo, nos termos do artigo 1 09 do referido diploma legal, sendo esta
última aplicada subsidiariamente; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de a(s)  empresa(s)  adjudicatária(s)  re cusar-se  a  receber  a
Autorização de Fornecimento, será aplicada multa de  1 0% (dez por cento) sobre o valor a ela
adjudicado;

PARÁGRAFO TERCEIRO - A(s) empresa(s), quando não puder(em) cumprir os p razos estipulados para
a  entrega,  total  ou  parcialmente,  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente
comprovada,  nos  casos  de  ocorrências  de  fato  superv eniente,  excepcional  ou  imprevisível,
estranho  às  vontades  das  partes;  e  de  impedimento  d e  sua  execução,  por  fato  ou  ato  de
terceiros, reconhecido pela Administração, em docum ento contemporâneo à sua ocorrência;
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PARÁGRAFO  QUARTO  - A  aplicação  de  quaisquer  das  penalidades  previstas  neste  Edital,  será
precedida  de  regular  processo  administrativo,  onde  se  garantirá  o  contraditório  e  a  ampla
defesa; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  As  normas  que  disciplinam  este  Pregão  Eletrônico  se rão  sempre
interpretadas, em favor da ampliação da disputa ent re 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  propost a  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 do s 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 subsidiariamen te,  na Lei Federal  nº.  8.666, de 21 de
junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei co mplementar nº. 123/06. 

PARÁGRAFO QUINTO - As condições gerais do fornecimento do produto, ta is como os prazos para
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da A dministração 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  instrumen to,  renunciando  a  qualquer  outro  mais
privilegiado que seja.

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

Porto Velho-RO, _____/_____/_____

PELA CAERD/CONTRATANTE

LUCIANO WALÉRIO LOPES CARVALHO                  MAURO BERBERIAN                 
Diretor Administrativo Financeiro      Diretor Técnico e de Operacional

             
                  IACIRA TEREZINHA RODRIGUES DE AZA MOR 
                         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 072/2016/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.125 e 146/DE/2016, publicado no DOE de nº. 109
de 16/06/2016 torna público que se encontra autorizada a realizaç ão de licitação na modalidade
PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA,  sob  o  Nº  072/2016/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 confor midade com a Lei Federal n.º 10.520/2002,
com  o  Decreto  Federal  n.º  5.504/2005,  a  Instrução  N ormativa  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  legislaç ões  vigentes,  tendo  como  interessada  a
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 883/2016

OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento de 1.964,0 0 (um mil, novecentas e sessenta e quatro)
toneladas do produto químico  Sulfato de Alumínio Ferroso de Fórmula química: Al 2(SO4) 3.14H 2O, na
forma  granulada,  utilizado  no  tratamento  da  água  de stinada  ao  abastecimento  público  nas
unidades operacionais dos Sistemas de Abastecimento  de Água e Esgoto – SAEs da Companhia de
Água e Esgotos de Rondônia – CAERD, em todo o Estad o. O produto atenderá aos SAEs da CAERD por
um período de 12 (doze) meses,  conforme Termo de Referência, anexo I do edital.
VALOR ESTIMADO: R$ 3.486.100,00 (três milhões quatr ocentos e oitenta e seis mil e cem reais)

DATA DE ABERTURA: 29 de setembro de 2016 às 10h00mi n (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

CÓDIGO DA UASG CAERD: 925217

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do end ereço eletrônico acima mencionado,
através do (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio.

DISPONIBILIDADE  DO  EDITAL:  O  Instrumento  Convocatório  e  todos  os  elementos  in tegrantes
encontram-se  disponíveis  para  consulta  e  retirada  s omente  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 13h30m in de segunda a 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  s uperveniente  que  impeça  a  abertura  do
certame na data marcada, a sessão será automaticame nte 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, 16 de setembro de 2016.

CLERY NEUSA BRUNHOLI
Pregoeiro da CPLMO/CAERD/RO

Mat.2676-2
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