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AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2013 

 
 
 

 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, através de seu Pregoeiro, designada pela Portaria nº. 119/2012, de 03/10/12/DE-
CAERD, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE de nº. 2208 em 02/05/2013, por força das disposições contidas na Instrução Normativa n. 
047/CAERD, de 01 de outubro de 2008, comunica aos interessados, que se encontra instaurada a licitação do processo Aadministrativo n. 
449/2013/CAERD, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N. 032/2013, do tipo MENOR PREÇO, atendendo ao descrito neste edital e 
seus anexos, em conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, e ainda, LC 123/06, a Lei Estadual N° 2414/ 
2011 e com o Decreto Estadual n° 16.089/2011 e demais legislações, para que fim segue: 
 
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos serviços comerciais para as cidades de Porto 
Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinho, Jaru, Ouro-Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e 
Cerejeiras, sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, conforme especificações técnicas, 
condições e quantitativos constantes deste Termo de Referência Anexo I do Edital. 
 
 
FONTE DO RECURSO – Os recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, faturamento e da 
arrecadação, exercício de 2013, Elementos de Despesas nº 413.105.215 - (Corte, Religação e Aviso de Débito), instaurado através do processo 
Aadministrativo n. 449/2013/CAERD. Sendo estimados para Lote 01: - Porto Velho e Guajará Mirim no valor R$ 1.674.604,81 (Hum milhão, 
seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais, oitenta e um reais, Lote 02: – Ariquemes, Machadinho, Jaru e Ouro Preto no valor de 
R$ 1.289.040,61 (Hum milhão duzentos e oitenta e nove mil, quarenta reais e sessenta e um centavos) e Lote 03: – Pimenta Bueno, Rolim de 
Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras no valor de R$ 1.769.552,62 (Hum milhão setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos 
e cinquenta e cinco reais, sessenta e dois centavos). No valor Total de R$ 4.733.198,04 (Quatro milhões, setecentos e trinta e três mil, cento e 
noventa e oito reais, quatro centavos) para áreas externas, para esta licitação. 
 
A DISPONIBILIDADE DO EDITAL:   será através do site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 01 de Julho de 2013. Maiores informações 
poderão ser obtidas por meio dos telefones: Fone/Fax: (0xx) 69-3216-1728 e Telefone: (0XX) 69-3216-1739, ou na sede da Companhia de Água 
e Esgotos de Rondônia - CAERD, sito à Rua: Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 – Porto Velho-RO, no 
horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às17:30 horas e pelo  e-mail: cplmo@caerd-ro.com.br e site: www.caerd-ro.com.br 
 
PROPOSTAS: Serão recebidas no site www.licitacoes-e.com.br até as 8:30h00min  (horário de Brasília/DF) do dia 12 de Julho de 2013. 
 
 
DISPUTA: Terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br. às 10h00min horas (horário de Brasília/DF) do 
dia 12 de Julho de 2013. 
 

 
Porto Velho – RO, 25 de Junho de 2013. 

 
 
 

DALMON LOPES RODRIGUES 
Pregoeiro da CAERD 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 032/2013 – CAERD  
1. PREÂMBULO 
 

1.1  A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA – CAERD, através do seu Pregoeiro, designada pela Portaria 
n° 119/2012 de 03/10/2012/DE - CAERD, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE de nº. 2208 em 02/05/2013, torna 
público que se encontra instaurada a LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N. 032/2013, tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE , tendo por finalidade a qualificação de empresa, e a seleção de proposta, instaurado através 
do Processo Administrativo nº 0449/2013, a quaisquer interessados que, na fase inicial de proposta de preço preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no presente edital para a execução de seu objeto. 

 
1.2  O procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO na forma de Registro de Preços, é regido pelas 

disposições contidas na Instrução Normativa n. 047/CAERD, de 01 de outubro de 2008, em conformidade com a Lei nº 
10.520/2002, e subsidiariamente com a Lei 8.666/93, Lei Complementar Federal 123/06 e a Lei Estadual N° 2414/ 2011 e 
com o Decreto Estadual n° 16.089/2011 e demais normas legais e regulamentos pertinentes sujeitando a proponente, 
incondicionalmente e irrestritamente, as mesmas. 

 
1.3   Sempre serão admitidos que o presente Edital de Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi 

cuidadosamente examinado pelas LICITANTES , sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento dos dispostos neste 
Edital e seus anexos, devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer de 
seus itens. 

 
1.4  O Instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta, somente no endereço 

eletrônico: www.licitacoes-e.com.br  
 
1.5 A sessão inaugural deste PREGÃO ELETRÔNICO dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e horário, conforme 

abaixo: 
  

DATA DE ABERTURA: 12  de Julho de 2013. 
HORÁRIO: às 10:00. (HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br; 

 
1.6 Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a 

sessão pública será transferida para uma data posterior, mediante comunicação da equipe de apoio ao Pregoeiro; 
 
1.7 Integram este ato convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA PARA ENVIO À CAERD; 
ANEXO III PLANIHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO; 
ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 
ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS 

AO TRABALHO DO MENOR; 
ANEXO VI  MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO;  
ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO 

 
2. DO OBJETO  
 

2.1 Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos serviços comerciais para as cidades de Porto 
Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinho, Jaru, Ouro-Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do 
Oeste e Cerejeiras, sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, conforme 
especificações técnicas, condições e quantitativos constantes deste Termo de Referência Anexo I do Edital. 

  
3.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

3.1- Os recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, faturamento e da arrecadação, exercício de 2013, 
Elementos de Despesas nº 413.105.215 - (Corte, Religação e Aviso de Débito) instaurado através do Processo Administrativo nº 
0449/2013. 
 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

4.1 Quaisquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93, devendo protocolar 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas no mesmo endereço do item 4.2. 
 
4.2.  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a abertura das propostas, devendo mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se 
por fac-símile, e se preferir protocolar junto a Comissão de Licitação – CPLMO na Sede da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - 
Caerd, dentro do horário das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h30, de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Pinheiro Machado, 2112, 
bairro: São Cristovão, em Porto Velho/RO - CEP: 76.804-046, Fone/Fax: (0xx) 69-3216-1728 e Telefone: (0XX) 69.3216-1739, e pelo e 
site: ww.caerd-ro.com.br 

 



                    

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

PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 - FAX (0XX69) 3216-1728 – TELEFONE   (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 - SITE: www.caerd-ro.com.br  
 

3

4.3. A decisão do Pregoeiro quanto à petição será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os Licitantes 
obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.  
 
4.3.1. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 
4.3.2. As respostas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias, ou qualquer modificação introduzida no edital no 
mesmo período serão encaminhadas em forma de adendos modificadores ou notas de esclarecimentos, no site www.licitacoes-e.com.br; 

   
As informações serão prestadas pelo Pregoeiro somente através do site www.licitacoes-e.com.br, ficando todos os Licitantes obrigados a 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro, e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de publicação em que se 
deu o texto original, em caso de adendo modificador. 

 
5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO   

 
5.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as informações adicionais que se fizerem 
necessárias à elaboração das propostas, referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO, manifestando-se por meio eletrônico via internet, 
no e-mail cplmo@caerd-ro.com.br, via fac-símile, e se preferir, protocolar junto a Sede da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - 
CAERD, do horário das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h30 de segunda-feira a sexta-feira (Horário de Rondônia), situada na Av. Av. Pinheiro 
Machado, 2112, bairro: São Cristovão, em Porto Velho/RO - CEP: 76.804-046, Fone/Fax: (0xx) 69-3216-1728 e Telefone: (0XX) 69.3216-
1739., devendo o licitante mencionar o número do Pregão, o ano e o número do processo licitatório.  

 
5.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias durante o período de elaboração das 
propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital no mesmo período, serão encaminhadas em forma de adendos modificadores ou 
notas de esclarecimentos, através do site eletrônico www.licitacoes-e.com.br. 

5.2.1. ADENDO MODIFICADOR é o documento emitido pela Administração, contendo informações que impliquem em alteração na 
formulação das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo inicialmente 
estabelecido. 

 
5.2.2. NOTA DE ESCLARECIMENTO  é o documento emitido pela Administração, contendo informações que não causem alteração 
na formulação das propostas; 

 
As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro somente através do site www.licitacoes-e.com.br, ficando todos os 
Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro, e ainda, será divulgado pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, em caso de adendo modificador. 

 
6-  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Para participar nesta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes no 
presente Edital e dos seus anexos; 
 
6.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Termo de Referência no Anexo I do presente 
Edital. 

 
6.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital e nas demais cominações legais. 

 
6.3. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO às empresas que: 

 
6.3.1. Poderão participar desta modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, as pessoas jurídicas legalmente constituídas que 
atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação; 
 
6.3.2. Poderão participar desta Licitação, somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no País, cuja finalidade e ramo 
de atividade sejam compatíveis com o objeto desta Licitação. 

 
6.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos: 

 
6.4.1. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
6.4.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 
com a Administração Pública Federal. 

 
 6.4.3 - Estrangeiras que não funcionem no País. 
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6.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 
 

6.5.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor 
seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

 
6.5.2 - Não será permitida a participação de empresas que possuam empregados da CAERD, inclusive na condição de sócio ou 
dirigente, funcionários públicos da Administração Direta ou Indireta, ou membros da Comissão de Licitação. 

 
7. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 
7.1. As empresas licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da Sessão Pública via 

internet; 
 

7.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema 
Eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br; 

 
7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal, única e exclusiva do licitante ou de seu representante 

legal, e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes em qualquer PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA; 

 
 7.3.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento, através da apresentação da cópia de sua 

cédula de identidade e de outorga por instrumento público ou particular, com menção expressa de que lhe confere amplos para prática 
dos atos pertinentes ao certame. Se a outorga se der por instrumento particular (com firma reconhecida em Cartório), esta deve vir 
acompanhada de cópia do ato de constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa; 

 
7.3.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de 
identidade e cópia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 
7.4.3 Apresentar juntamente com o item 7.3.1, Contrato Social, em vigor, registrado na Junta Comercial, para comprovação 
do ramo de atividade, onde seja compatível com o objeto desta Licitação; 

 
7.4.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.4.4.2. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
7.4.4.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
7.5. O comparecimento ao site do representante legal da LICITANTE é imprescindível em todas as sessões pertinentes a este certame 
licitatório; 

 
7.6. A ausência do representante legal da licitante nos horários e datas marcadas no CHAT MENSAGENS, implicará na aceitação por parte 
do representante legal ausente, de todas e quaisquer decisão tomada pelo Pregoeiro e aceitas pelas licitantes presentes; 

 
7.7. As microempresas ou as empresas de pequeno porte deverão manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico o estabelecido 
na Lei Complementar nº. 123/06; 

 
7.7.1. A não declaração do item 7.7, implicará no IMPEDIMENTO DA LICITANTE EM BENEFICIAR-SE DA Lei 
Complementar nº. 123/06; 
 
7.7.2. A declaração falsa dos requisitos de credenciamento sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e nas demais 
cominações legais do certame. 
 

 7.8. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por 
seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, promotora da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 
7.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 

8. DO REGISTRO (INSERÇÃO). DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO E DO ENVIO DESTA PELA(S) 
PROPONENTE(S) DA MELHOR OFERTA (MENOR LANCE) 
 
8.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, os licitantes deverão REGISTRAR  suas propostas de preços 
com a descrição do objeto ofertado e o preço (e caso seja solicitado, o respectivo anexo), até a data e hora marcada para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de proposta; 

 
8.1.1. Até a data de abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada; 
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8.1.2. Fica vedado ao licitante qualquer tipo de identificação, no sistema eletrônico, quanto ao registro de sua proposta de preços 
(planilha ou outros anexos, somente se for exigido neste Edital), sob pena de desclassificação da empresa no certame, pelo 
Pregoeiro. 

 
8.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública. 
 
8.3. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão. 
 
8.4. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações 
deste objeto descritas no www.licitacoes-e.com.br e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital prevalecerão às 
últimas. 
 
8.5. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do 
procedimento licitatório; 
 
8.6. Uma licitante, ou grupo, suas filiais, ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico, ou financeiro, somente poderá apresentar 
uma única proposta de preços. Caso uma licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em 
consideração e serão rejeitadas pela entidade promotora da licitação; 
 

8.6.1. Para tais efeitos entendem-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, 
acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou 
financeiramente a outra empresa; 

 
8.7. Nenhuma empresa ou instituição vinculada a Entidade de Licitação será elegível para participar deste processo licitatório; 
 
8.8. Nas Propostas de Preços a serem entregues ao pregoeiro, deverão ser observadas as seguintes condições: 

 
8.8.1. Preço total de cada item, de acordo com o preço praticado no mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da Lei Federal 
nº. 8.666/93, expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades 
constantes no Anexo II – MODELO DE CARTA PROPOSTA  do presente edital; 
 
8.8.2. No preço ofertado deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, impostos, ICMS, taxas, fretes, descontos, e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto 
desta licitação; 
 
8.8.3. Deverá conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas do produto 
ofertado, incluindo elementos que o identifiquem e constatem as configurações cotadas, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
8.9. A proposta de preços registrada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
8.10. O Pregoeiro verificará as propostas de preços registrados no endereço eletrônico, antes da abertura da fase de lance, desclassificando, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, que forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis. 
 
9. DA SESSÃO PÚBLICA 

 
9.1. A partir das 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) do dia 12 de Julho de 2013, e em conformidade com o estabelecido neste Edital, terá 
início a Sessão Pública do presente PREGÃO ELETRÔNICO, com a divulgação das propostas de preços recebidas e que deverão estar em 
perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus Anexos. 
 
9.2. Em seguida ocorrerá início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site www.licitacoes-e.com.br, conforme Edital. 
 
9.3. Ato contínuo, o Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar preliminarmente as propostas inseridas no Sistema 
classificadas em primeiro lugar, em conformidade com o estabelecido no item 8 deste Edital. 
 
9.4. Esclarecemos que o PREGOEIRO EM MOMENTO ALGUM SE COMUNICARÁ POR TELEFONE OU PESSOALMENTE DURANTE A 
SESSÃO ELETRÔNICA, ficando somente permitido a comunicação via chat no www.licitacoes-e.com.br. As dúvidas deverão ser sanadas 
somente dentro do prazo descritos neste edital. 
 
10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
10.1. Somente as licitantes que apresentaram proposta de preços em consonância com o item 8.8 e seus subitens, poderão apresentar lances para 
o(s) item (ns) cotado(s), exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor. 
 

10.1.1. Assim como as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL POR LOTE. 
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10.1.2. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 
quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. 

 
10.2. A abertura e o fechamento da fase dos lances “via Internet” será feita pelo Pregoeiro. 

 
10.3. As Licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de sua aceitação. 

 
10.4. A Licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao último por ele ofertado e registrado no Sistema. 

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

 
10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido 
apresentado pelas demais Licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 
10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer 
acessível às Licitantes para a recepção dos lances. 
 

10.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá 
reinício somente após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação no site www.licitacoes-
e.com.br. 

 
10.8. O item aberto para lance, antes de ser encerrado entrará no horário de encerramento aleatório (randômico) do sistema, de 01 (um) a 30 
(trinta) minutos, findo o qual o item estará automaticamente encerrado, não sendo mais possível reabri-lo. 
 
10.9. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão. 

 
10.9.1. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da Licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços. 
 

10.10. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro verificará se há empate entre as licitantes que declararam em campo próprio do 
sistema, que se enquadram como Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, e as demais licitantes, procedendo como previsto nos 
itens 13.8 a 13.10 do Edital, conforme determina a Lei Complementar nº 123/2006. 
  
10.11. Após etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta (fase de negociação) diretamente ao licitante 
que tenha apresentado lance de menor valor, para que seja obtido um melhor preço, bem assim decidir sobre sua aceitação, podendo a negociação 
ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
11. DA NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS  
 
11.1. Após finalização dos lances PODERÁ HAVER negociações de preços através do “chat” do Sistema. 
 
11.2. O Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico através do “chat”, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o 
lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação. 
 
12. DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES E NEGOCIAÇÃ O VIA MEIO ELETRÔNICO. 
 
12.1. Encerrada a etapa de lances e negociação, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar, quanto a 
compatibilidade dos preços em relação ao estimado para a contratação. 
 

12.1.1. Caso não ocorra lances deverá ser verificado o valor estimado dos bens e a especificação técnica prevista. 
 
12.1.2. A entidade licitante poderá não aceitar e não adjudicar o item cujo preço total seja superior ao estimado para contratação, 
constante do Quadro Estimativo de preços da Gerencia de Compras da CAERD. 

 
12.2. Caso não ocorra o previsto acima, o Pregoeiro examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à aceitabilidade do 
objeto proposto e a compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação. 
 
12.3. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificará a habilitação do Licitante conforme disposições contidas no presente Edital. 
 

12.4. Se a proposta de preços não for aceitável ou se o Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta de 
preços subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo Licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 
12.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 
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12.6. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o Pregoeiro declarará a (s) 
empresa (s) vencedora (s) do (s) respectivo (s) item (ns). 
 
12.7. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão 
Eletrônico constarão de ata divulgada no Sistema Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente. 
 
13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
13.1 O critério de julgamento das propostas será POR LOTE, e o tipo da licitação será o de MENOR PREÇO devendo o Pregoeiro, realizá-lo 
em conformidade com o tipo da licitação e os critérios previamente estabelecidos no instrumento convocatório, e em sessão ou reunião do 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, que poderá, a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de servidores da CAERD 
ou externos a ele; 
 

13.1.1. O julgamento da proposta de preços no site dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE, observadas as 
especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital; 

 
13.1.2 A justificativa da contratação dos serviços comerciais por lotes , tem como objetivo a busca da  qualidade e agilidade, junto 

às áreas comerciais e operacionais, sempre levando em consideração o equilíbrio econômico e financeiro do objeto 

contratado. 

 13.1.3  A complexidade de gestão por se tratar de condições geográfica adversas, por outro lado temos Municípios  com baixa 
nível de atratividade na execução dos serviços, tornando-se inviáveis economicamente sua execução isoladamente. 

 
 13.1.4 Os lotes tem como característica, a melhor condição geográfica de gestão, com vista a uma fiscalização mais eficiente dos 

serviços executados, por se tratar de vários municípios, onde os serviços serão executados simultaneamente a divisão dos 
lotes ,  facilita o acompanhamento  das ações e serviços executados.  

 
13.1.5 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada lote. 

 
13.2. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, contraproposta diretamente a licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua aceitação. 
 
13.3. Analisada a aceitabilidade do objeto e a compatibilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas 
comerciais. 
 
13.4. Caso não haja lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação. 
 
13.5. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com o valor 
estimado da contratação. 
 
13.6. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, observados os 
critérios de desempate estabelecido no item 13.8, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda este Edital. 
 
13.7. Na situação em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classificação, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 
que seja obtido um preço melhor. 
 
13.8. Fica assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da 
Lei Complementar 123/2006, o qual ocorrera de forma automática pelo Sistema. 
 
13.9. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances. 
 
13.10. Para efeito do disposto no item 13.8, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

13.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances. 
 
13.10.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 13.10, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
13.10.3. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 

 
13.10.4. O disposto no item 13.8 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

 
13.10.5. Ocorrendo a situação prevista no item 13.10, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena preclusão. 
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14. DA PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA PELA(S) LICITANTE(S) DE MENOR (ES) LANCES (ENVELOPE I) 
 
14.1. A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E, em caso de discordância existente entre as 
especificações do objeto prevalecerão as descritas no ANEXO II (modelo de carta proposta); 
 
14.2. Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão apresentar as propostas de preços de forma impressa ou datilografada, em língua 
portuguesa, em 01 (uma) via, sem ressalva, rasuras, emendas ou entrelinhas, datada, rubricada, em todas as páginas e assinadas na última, pelo 
responsável ou procurador da licitante, contendo as condições exigidas nos subitens abaixo, sob pena de desclassificação. 
 
14.3. Razão Social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem 
como o nome do proponente ou de seu representante legal, CPF, RG, e cargo na empresa, banco, agência, número da conta corrente e praça de 
pagamento; 
 
14.4. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
 
14.5. Discriminações completas dos objetos licitados, incluindo todas demais informações necessárias ao julgamento da proposta. 

 
14.5. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (frete CIF), tributos 
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 

14.5.1. Local de entrega do objeto licitado 
14.5.2. Prazo de entrega do objeto licitado 
 
14.5.2. Preço total de cada item, de acordo com o (s) preço (s) praticado (s) no mercado, conforme estabelece o inciso IV do art. 43 da 
Lei Federal nº. 8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$), com no máximo 02 (duas) 
casas decimais, considerando as quantidades constantes no MODELO DE CARTA PROPOSTA DO Anexo II do presente Edital; 

 
14.6. A proposta de preços enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
 
14.7. A proposta de preços, contendo as exigências do item 14 e seus subitens deste edital, atualizada com o último lance, deverá ser enviada no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, sob pena de desclassificação, via fac-símile pelo fone/fax (69) 3216-1728; 
 
14.8. O original da proposta de preços, contendo as exigências do item 14 e seus subitens deste edital, devidamente atualizada com o último 
lance, deverá ser enviado para a sede da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, sito a Av. Pinheiro Machado, 2112, bairro: São 
Cristóvão, em Porto Velho/RO- CEP: 76.804-046, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h30, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis da indicação da(s) licitante(s) vencedora(s). 
 

14.8.1. Caso a empresa envie o original da proposta de preços via “CORREIOS”, solicitamos que a mesma dê preferência para o envio 
de “SEDEX”, e ainda identificar o envelope com o número do referido Pregão, para CAERD possa transmitir o Pregoeiro 
correspondente, conforme modelo abaixo: 

 
ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
A 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD 
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 
Av. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristóvão 
CEP 76.804-046 – Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/2013. 
ABERTURA:  ____/____/______  às ______ horas 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA LICITANTE 

 
14.8.2. Os documentos da proposta de preços exigidos no presente instrumento convocatório deverão ser apresentados em envelope 
lacrado, indevassável, distinto e separado, endereçados a Pregoeiro desta CAERD, indicação clara e visível do procedimento licitatório a 
qual se dirigem, e a denominação da empresa proponente, bem como a natureza do correspondente conteúdo; 

 
14.8.3. Nenhum dos documentos de propostas de preços (envelope I) poderá conter rasuras ou entrelinhas, não sendo permitidos 
palavras ou algarismos manuscritos. 
 
14.8.4. Não serão consideradas propostas que deixarem de atender as disposições deste instrumento convocatório. 
 
14.8.5. As propostas de preços apresentados fora da data e horário previsto no subitem 14.8, ou aquele estabelecido no CHAT 
MENSAGENS, deste instrumento convocatório, não serão recebidos. 
 
14.8.6. O envio da proposta de preços vinculará o seu autor ao cumprimento de todas as condições e obrigações com inerentes ao 
certame. 

 
15. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE II) 
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15.1 As Licitantes deverão apresentar, sob pena de inabilitação, os seguintes documentos em Original ou em cópia autenticada por Cartório 
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias simples, desde que acompanhados dos originais para autenticação por 
servidor do setor de Cadastro da CAERD, devidamente atualizados e redigidos em língua Portuguesa. 
 

15.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, com todas as suas alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
15.1.2. Declaração de que se compromete a informar a Companhia de que não há fato impeditivo de sua habilitação, conforme 
regulamentação constante da IN/MARE nº. 05/95, com alterações da IN/MARE nº. 09/96, assinada por sócio, dirigente, proprietário 
ou procurador da LICITANTE, com o nº. da identidade do declarante, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei 8666/93, observadas as 
penalidades cabíveis, conforme modelo constante do ANEXO VI deste Edital.  

 
15.1.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma do art. 27, inciso V, da Lei 
8666/93, com a redação dada pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o ANEXO V do presente Edital.  

 
15.1.4. Certidão negativa de débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional); 
15.1.5. Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual; 
15.1.6. Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal; 
15.1.07. Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de 
negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 
15.1.08. Certidão Negativa de Débito - CND relativa às Contribuições Sociais fornecidas pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social, admitida comprovação também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito 
confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 
15.1.09. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
15.1.11. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante nos últimos 30 (trinta) dias; 
15.1.12. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 
15.1.13. Apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 
da Lei. 
15.1.14. Qualificação técnica, conforme especificações contidas nos itens 25.1, 25.2 e 25.3 e seus subitens do anexo I no Termo 
Referência do Edital. 

 
15.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e 
seus Anexos;  
 
15.3 Ficam esclarecidos que a comprovação da condição de inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), exigência prevista no 
inciso I, do artigo 29, da Lei n.º 8.666/93, será feito pelo Pregoeiro, mediante consulta à página da Secretaria da Receita Federal – SRF na 
Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, no serviço de “Emissão de Comprovante de Inscrição e Situação Regular”, nos termos da 
Instrução Normativa SRF n.º 568/2005. Procedida à consulta na própria sessão, os comprovantes da condição de inscrito no CNPJ serão 
impressos e juntados à documentação de habilitação da LICITANTE;  
 
15.4 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
Contrato, em conformidade com o disposto no art.42 da Lei Complementar nº. 123/2006;  
 
15.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC 123/06, art.43);  
 

15.5.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, aos licitantes alcançados pela LC 123/06 será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da CAERD, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

 
15.5.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no edital, 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, ou revogar a licitação;  

15.6 - Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário a apresentação da cópia de sua cédula de identidade e de outorga por 
instrumento publico 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. 

15.7 - Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, este deverá apresentar cópia de sua cédula de identidade e 
copia do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem como representante, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
15.8 - Os documentos exigidos nos itens 15.6 ou 15.7 deverão ser entregues em cópia autenticada em cartório competente ou por servidor da 
CAERD/RO. 
 
15.9 - Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de 
prova;  
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15.10 - As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitação na presente licitação ou os 
apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas. 

 
15.11. Na fase de Habilitação, o Pregoeiro poderá convocar a licitante para anexar ao Sistema os documentos necessários para habilitação, 
INCLUSIVE àqueles vencidos no cadastro da Caerd, sob pena de inabilitação, em caso de descumprimento. 
 
15.12.1. Caso a licitante não seja convocada nos termos do subitem anterior, esta será convocada, via “chat”, para enviar seus documentos de 
habilitação, INCLUSIVE àqueles vencidos no cadastro da Caerd, via fac-símile pelo fone/fax (69) 3216-1939 ou entregar na CAERD, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) minutos, sob pena de inabilitação, em caso de descumprimento.  
 
15.13. Após a fase de recurso, a licitante vencedora encaminhará o original dos documentos de habilitação, INCLUSIVE àqueles vencidos no 
Cadastro da CAERD, para a sede da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, sito a Av. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São 
Cristóvão CEP 76.804-049 – Porto Velho – RO, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 17h30 no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis. 
 
15.13.1. Caso a empresa envie o original da Documentação de Habilitação via “CORREIOS”, solicitamos que a mesma dê preferência para o 
envio por “SEDEX”,  e ainda identificar o envelope com o número do Pregão Eletrônico, para que esta Superintendência possa encaminhar o 
Pregoeiro correspondente, conforme modelo abaixo: 
 

ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
A 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD 
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO  
Av. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristóvão 
CEP 76.804-046 – Porto Velho – RO 
LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO  N.º _____/2013 
ABERTURA:  ____/____/______ às ______ horas 
RAZÃO SOCIAL E Nº DO CNPJ DA LICITANTE 
 

15.14 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da Licitante, sujeitando-a as penalidades previstas 
neste Edital e nas Normas que regem este Pregão. 
 
16. DOS RECURSOS 

 
16.1. Qualquer Licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente 
após a divulgação da vencedora, em campo próprio do Sistema Eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 
 
16.2. O Pregoeiro decidirá quanto à aceitação ou rejeição da intenção de interpor recurso.  
 
16.3. Será concedido ao Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso e desde que aceita pelo Pregoeiro, o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentar as razões recursais, ficando os demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em 
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
16.4. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo 
Pregoeiro ao vencedor. 
 
16.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
16.6. A decisão do Pregoeiro a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da Autoridade Competente pela 
licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 
 
16.7 A decisão do Pregoeiro e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do Sistema Eletrônico, ficando todos os Licitantes 
obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro. 
 
16.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o 
resultado da licitação para determinar a contratação. 
 
16.9. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia – CAERD, sito à Rua: Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 – Porto Velho-RO - Fone/Fax: (0xx) 69-
3216-17328 e Telefone: (0XX) 69.3216-1739. 
 
16.10. Cabe ainda, recurso contra a decisão de: 
 
a) Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 
b) Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar a Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia - CAERD.  
 
16.10.1. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, e terão efeito suspensivo; 
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16.10.2. A intimação dos atos referidos no subitem 16.10, alíneas “a” e “b”, será feita mediante publicação na imprensa oficial e comunicação 
direta às licitantes participantes do Pregão Eletrônico, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
 
16.10.3. Os recursos ofertados intempestivamente não serão conhecidos; 
 
16.10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 
17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
17.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso. Havendo recurso, a 
adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que decidiu o recurso. 

 
17.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e só poderá ser realizada após a adjudicação. 

 
17.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, esse deverá ser submetido à Autoridade Competente para decidir 
acerca dos atos do Pregoeiro. 

 
18.  DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO  
 

18.1 Os serviços de licitado serão prestados nas localidades conforme especificado no item 2.0 do anexo I do Termo de 
Referencia do edital.  

  
19. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO LICITADO 

 
19.1 A contratada deverá efetuar os serviços constantes na Ordem de Serviço, conforme a necessidade da Companhia de Águas e 

Esgotos de Rondônia – CAERD, sendo iniciado no prazo máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 
recebimento da Ordem de Serviços.  

 
19.3 Deverão ser observadas que os serviços do objeto licitado nas áreas da Caerd, ocorreram por conta da empresa vencedora do 

certame licitatório e qualquer falha ou descumprimento serviços requisitados, bem como imperfeições detectadas no 
recebimento por parte da CAERD; 
 

19.4 Os Serviços serão requisitados a empresa vencedora do certame licitatório, no prazo máximo de 06 (seis) meses, e de 
acordo com as necessidades da CAERD e suas unidades conforme listadas em planilha anexa, através de pedido formal da 
Coordenadoria Gestão de Créditos, com a especificação dos serviços e suas quantidades. 
 

19.5 Serão de responsabilidade da empresa vencedora as despesas com frete, e tributos incidentes sobre os serviços licitados. 
 

20. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

20.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, será lavrado para o órgão interessado nesta licitação, com a empresa 
adjudicatária, instrumento contratual com vigência de 06 (seis) meses, a contar da data recebimento da Ordem de Serviços. 
 
20.2. A empresa adjudicatária deverá comparecer para firmar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da convocação. 
 
20.3. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar/retirar o Instrumento Contratual e não 
apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 
10.520/02, e a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, convocará outra Licitante classificada e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados o disposto no artigo 7º da 
mesma lei. 
 
20.4. Como condição para celebração do Instrumento Contratual, a empresa adjudicatária deverá manter as mesmas condições de 
habilitação exigidas na licitação. 

 
20.5. A execução do Instrumento Contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor da Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia – CAERD, designado como Gestor do Contrato, que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas 
fiscais/faturas de materiais, para fins de pagamento.  
 
20.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante do Instrumento 
Contratual a ser firmado, independentemente de transcrição.  

 
21. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

21.1 O contrato/Ato de Adjudicação, será rescindido caso ocorra qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93, sem 
prejuízos do previsto neste Edital.  
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22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além daquelas constantes no item 61 e seus subitens do anexo I do edital no Termo de Referência e daquelas determinadas por leis, 
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATADA se obrigará: 

 
22.1. a corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, (incluindo seus empregados em serviço), às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou incorreções resultantes da execução ou que a impeçam. 
 
22.2. a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações 
de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo 
com o Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Assessoria Jurídica – AJU. 
 
22.3. a comunicar a CONTRATANTE,  verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, quaisquer alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade, 
relativos à execução do Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior; 
 
22.4. Informar na planilha de preços obrigatoriamente os tipos todo objeto a serem utilizados. A sua não observância ensejará a 
desclassificação da empresa naquele item. 

 
22.5. a contratada deverá oferecer os objetos licitados  a serem entregues, conforme discriminado no Termo de Referência na CAERD, 
em anexo.  
 
22.6. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

   
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
Além daquelas constantes no item 62 e seus subitens do anexo I no Termo de Referência/Projeto Básico e daquelas determinadas por leis, 
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 
 
a) a fornecer à CONTRATADA  os dados e os elementos necessários à execução do contrato; 
b) a efetuar regularmente o pagamento de acordo com execução do contrato; 
c) a supervisionar, fiscalizar e atestar os serviços, objeto deste CONTRATO; 
d) a notificar a CONTRATADA , por escrito, da eventual aplicação de multas previstas no CONTRATO. 
 
24. AS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 

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

 
24.1-  As medições serão elaboradas por avaliações mensais dos serviços executados com base no termo de referencia do anexo I 

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

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

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

faturas correspondentes. 
 

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

    
24.5 -  Na hipótese de antecipação de pagamento, será concedida compensação financeira descontando-se do valor respectivo a 

parcela referente à variação "Índices Geral de Preço Médio - IGPM” da Fundação Getúlio Vargas, da data de efetivo 
pagamento até a data do vencimento. O faturamento ocorrerá na ocasião da prestação do serviço do objeto licitado, de 
acordo com as ordens de serviços do gestor do contrato. 

  
25. ATRASO DE PAGAMENTO 
 

25.1- Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do IPCA 
pro rata diem, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao 
pagamento pelo número de dias de atraso, repetindo-se a operação de cada mês de atraso. 

 
26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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26.1. À Licitante, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei federal nº. 8.666/9. 
 

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o objeto desta licitação; 
b) multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem 
prejuízo para os serviços; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia 
– CAERD, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para 
o objeto desta licitação; 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos 
determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.  

 
26.2. A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do subitem 23, poderá ser cumulada com qualquer das demais. 

 
26.3. Ocorrendo atraso na execução, por culpa da CONTRATADA, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia 
útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação. 
 
26.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da 
CONTRATADA por danos causados à CAERD. 
 
26.5. As penalidades acima descritas poderão ser aplicadas sem prejuízo do disposto no art. 7º da Lei federal nº. 10.520/02. 
 
26.6. Além dos itens constantes acima deverão constar o do anexo I do edital no Termo de Referencia. 
 

27. DO REAJUSTAMENTO 
 

27.1. 26.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, no prazo de vigência do Instrumento Contratual de até 12 (doze) meses, de acordo 
com o Artigo 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/2001. 
 

28. DA FISCALIZAÇÃO 
 

 2.8.1 – A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato, com fundamento no art. 67, do Estatuto das Licitações, caberão ao 
Contratante, que a seu critério, e por meio de servidor designado para as funções de Gestor e Fiscal, que deverá exercê-lo de modo 
amplo, irrestrito e permanente em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao desempenho da CONTRATADA, sem 
prejuízo do dever de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
28.2 - Além dos itens constantes acima deverão constar o do anexo I do edital no Termo de Referencia. 

 
29. DAS RESPONSABILIDADES 
 

29.1. A CONTRATADA assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das 
obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 
subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CAERD ou terceiros. 

  
29.1.1. A CAERD não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, 
previdenciárias ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 
exclusivamente, à CONTRATADA. 

 
29.1.2. A CAERD não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 
à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
29.1.3. A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 
exigidas na licitação. 
 

30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

30.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, em decorrência de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo 
próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer indenização. 
  
30.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta de preços. 
 
30.3. O Pregoeiro ou a Autoridade Competente é facultado em qualquer fase da licitação a promoção de diligência, destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar 
do mesmo desde a realização da sessão pública. 
 
30.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase 
da licitação. 



                    

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

PORTO VELHO-RO – CEP.76.804-046 - FAX (0XX69) 3216-1728 – TELEFONE   (OXX69) 3216-1712 – 0800-647-1950 - SITE: www.caerd-ro.com.br  
 

14 

 
30.5. Após apresentação da proposta de preços, não caberá desistência desta, sob pena da licitante sofrer as sanções previstas no art. 
7º, da Lei Federal nº. 10.520/2002 c/c as demais normas que regem esta licitação, salvo se houver motivo justo, decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
30.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pela de Águas e Esgotos de Rondônia - 
CAERD 
 
30.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta de preços, deixar de entregar documentação exigida no 
Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta de preços de preços, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido 
o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado do cadastro da CAERD, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais. 
 
30.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 
Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador. 
 
30.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, desde que seja possível a 
aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços de preços, durante a realização da sessão pública do 
Pregão Eletrônico. 
 
30.10. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado o da proposta de 
preços. 
 
30.11. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento do interesse da de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD a finalidade e a segurança da 
contratação. 
 
30.12. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1°, do Art. 65, da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
 
30.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do 
CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do instrumento contratual. 
 
30.14. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento 
Contratual/Ata de Registro de Preço como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor 
lance ofertado ou valor negociado; 

 
30.15. Fica assegurada a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, o direito de, no interesse da Administração, anular 
ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes na forma da Legislação 
vigente; 
 
30.16. Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá pela ordem, o Edital, em seguida o 
Termo de Referência, a Ata de Registro de Preço e a Minuta do Contrato, quando houver, e por último os demais Anexos. 
 
30.17. Qualquer ônus decorrente de infrações à LEI N. 9.605 de 12/02/1998 (MEIO AMBIENTE), em função de não apresentação aos 
órgãos estaduais e federais competentes, das licenças que esses órgãos venham requerer e outros documentos afins, que por ventura 
venham a ser necessários para o fornecimento e/ou entrega dos produtos, será de total responsabilidade do fornecedor adjudicado. 
 
30.18. Aos casos omissos, aplicam-se as demais condições constantes na Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto 
Estadual nº. 12.205, de 02.06.2006, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, 
Lei complementar nº. 123/06.  
 
30.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente através da Internet no site www.licitacoes-e.com.br. 
 
30.20. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da proposta, não serão aceitas 
alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos. 
 
30.21. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas pelo telefone/fax (069) 
3216-1739, de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD ou e-mail cplmo@caerd-ro.com.br. 

 
31. DO FORO 
 

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

 
Porto Velho-RO, 25 de Junho de 2013. 

 
DALMON LOPES RODRIGUES 

Pregoeiro da CAERD 
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ANEXO I DO EDITAL 

SERVIÇOS COMERCIAS 
 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
O serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário é atualmente um dos principais temas de debate na sociedade, envolvendo 
políticos, empresários, técnicos e toda a população de modo geral. 
 
As Empresas de uma maneira geral vêem sendo cada vez mais solicitadas para dar uma prestação de serviços que atenda as necessidades de seus 
clientes. Na medida em que os clientes entendem que o serviço prestado está a sua disposição pelo que pagam de tarifas e não por benevolência 
da Empresa Publica, aumenta as suas exigências por melhores serviços. 
 
Com esta visão a Empresa tem necessidade de melhorar o atendimento a seus clientes, não só pelo aspecto de relação com estes, como também, 
pela melhoria na prestação dos serviços. 
 
Desta forma para se obter qualidade na prestação dos serviços, todos os Sistemas envolvidos com as melhorias da Empresa deve se modernizar, e 
em particular, com prioridade para o Sistema Comercial e Operacional, pois estes são os contatos do cliente com a Empresa. 
 
Através do Sistema Comercial os clientes são escutados com respeito as suas satisfações e seus reclames e, será pelo mesmo Sistema que as suas 
solicitações de serviços alcançam a Empresa. Portanto, o Sistema Comercial é o espelho que reflete a imagem da Empresa para todo o Publico 
Usuário. 
 
Os resultados esperados é a redução dos índices de perdas operacionais, de faturamento e de arrecadação, a fim da obtenção de recursos para 
aplicação na ampliação e na melhoria de seus serviços, e melhor equilíbrio econômico financeiro pela redução dos custos e aumento da receita, 
atender de forma mais eficiente os serviços oferecidos aos nossos clientes, evitando a descontinuidade dos serviços considerados essenciais.  
 
2.0 – OBJETO 
 
Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos serviços comerciais para as cidades de Porto Velho, 

Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinho, Jaru, Ouro-Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras 

sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, divididos por lotes da seguinte forma: 

Lote 01: - Porto Velho e Guajará Mirim R$ 1.674.604,81 (Hum milhão seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e quatro reais, oitenta 

e um reais. Lote 02: – Ariquemes, Machadinho, Jaru e Ouro Preto R$ 1.289.040,61 ( Hum milhão duzentos e oitenta e nove mil, quarenta 

reais e sessenta e um centavos). Lote 03: – Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste  e Cerejeiras R$ 

1.769.552,62 ( Hum milhão  setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e cinco reais, sessenta e dois centavos). Total R$   

4.733.198,04 ( Quatro milhões,  setecentos e trinta e três mil, cento e noventa e oito reais, quatro centavos). 

 

2.1  A justificativa da contratação dos  serviços comerciais por lotes , tem como objetivo a busca da  qualidade e agilidade, junto às áreas 

comerciais e operacionais, sempre levando em consideração o equilíbrio econômico e financeiro do objeto contratado. 

 

2.2   A complexidade de gestão por se tratar de condições geográfica adversas, por outro lado temos Municípios  com baixa nível de 
atratividade na execução dos serviços, tornando-se inviáveis economicamente sua execução isoladamente. 
 
2.3         Os lotes tem como característica, a melhor condição geográfica de gestão, com vista a uma fiscalização mais eficiente dos serviços 
executados, por se tratar de vários municípios, onde os serviços serão executados simultaneamente a divisão dos lotes ,  facilita o 
acompanhamento  das ações e serviços executados.  
 
 3.0 – JUSTIFICATIVA 
 
O termo de referência visa fundamentalmente: 
 
A prestação dos serviços comerciais, com qualidade e agilidade, junto às áreas comerciais e operacionais, sempre buscando o equilíbrio 
econômico e financeiro, com foco num serviço de melhor qualidade ao cliente. 
 
Desenvolvimento das ações integradas que no seu conjunto resultem na otimização dos recursos materiais e humanos utilizados, a agilização no 
atendimento e na prestação de serviços, bem como a melhoria da imagem junto aos seus clientes. 
 
Serviços executados de forma a garantir os melhores resultados, agilizando os prazos de execução, promovendo e a qualidade dos serviços 
prestados, observando rigorosamente os critérios técnicos estabelecidos. 
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Aperfeiçoar o sistema operacional e comercial da CAERD procurando com isso, obter maior eficiência da Companhia e ao mesmo tempo, 
melhoria no relacionamento cliente/empresa. 
 
Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação e qualificação técnica. 
 
A CAERD de uma maneira geral, vem sendo cada vez mais solicitada para dar uma prestação de serviços que atenda as necessidades de seus 

clientes.  

Na medida em que os clientes entendem que o serviço prestado está a sua disposição através da contra prestação, e não por benevolência da 

Empresa Pública, aumentam as exigências para melhores serviços. 

 

A Cia tem em seu bojo a prestação do serviço de saneamento com qualidade e eficiência, com base nos princípios da Administração, e busca ter 

um estreito relacionamento de sucesso com os clientes.  Desta forma para se obter sucesso pretendido, todos os Sistemas envolvidos devem 

buscar melhorias.  

 

Destarte, justifica-se a necessidade de contratação destes serviços, pois  visa atender o cliente CAERD,  e seguindo o que prescreve  a Lei 11.445 

de 05 de janeiro de 2007, que impõem novas diretrizes para a prestação do serviço de saneamento e atendimento de qualidade, foi nesta 

perspectiva que se propõe o presente termo de referência, baseando se no aproveitamento da eficiência da iniciativa privada na comercialização 

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotos sanitários, para fim de cumprir  o compromisso com o saneamento básico e com a 

saúde pública a qual é nossa responsabilidade e finalmente disponibilizar ao cliente  ferramentas compatíveis as  crescentes demandas. 

 

4.0 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 
4.1 – Manutenção Comercial: 
• Serviço de primeiro corte no cavalete com ou sem hidrômetro tipo 1; 
• Serviços de corte tipo 2 ou supressão parcial no ramal; 
• Serviços de corte tipo 3 ou supressão total no colar de tomada  
• Serviços de religação do fornecimento de água no cavalete com ou sem hidrômetro; 
• Serviços de religação do fornecimento de água da supressão parcial no ramal; 
• Serviços de religação do fornecimento de água da supressão total no colar de tomada; 
• Serviços de ligações novas domiciliares; 
• Serviços de instalação, substituição de hidrômetro,  
• retirada de vazamento, reparos e outros; 
• Serviços de fiscalização; 
 
5.0 - ABRANGÊNCIA 
 
Os trabalhos a serem desenvolvidos pela Contratada terão sua abrangência na área  comercial dos  Sistemas  de  Porto Velho, Guajará-
Mirim,  Ariquemes, Machadinho, Jarú, Ouro-Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, , Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras , todos 
os sistemas  vinculado e operados pela Companhia de Água e Esgotos de Rondônia CAERD, conforme lotes especificados no item 2.0 
 
6.0 – ASPECTOS DE ORDEM LEGAL 
 
A licitação decorrente do presente Termo de Referência será regida pelo que dispõe a Lei  de Licitações e Contratos n.º 8.666 de 21/06/93, com 
as alterações da Lei N.º 8.883 de 08/06/94 e da Lei N.º 9.648 de 27/05/98. 
 
7.0 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Constitui o escopo básico dos serviços a serem executados pela Contratada, a execução dos serviços de corte, supressão, Ligações novas, 
fiscalização, religação (restabelecimento), padronização de ligações domiciliares, retirada de vazamentos em ramais de acordo com as 
necessidades e demandas de cada gerência de comercial e negócios, com reflexos da melhoria no atendimento ao cliente nas áreas operacional, 
Faturamento e Arrecadação e Cobrança. 
 
A Contratada deverá montar uma estrutura de serviços junto a CAERD, sendo responsável efetivamente pela execução e/ou gerenciamento de 
todas as atividades. 
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8.0 - DA TERMINOLOGIA  

• Agrupamento: 

É o conjunto de duas ou mais edificações em um lote de terreno. 

• Alimentador Predial: 

Canalização compreendida entre a última conexão do quadro (cavalete) de hidrômetro e a primeira derivação ou válvula de flutuador (bóia) do 
reservatório. 

• BC — Boletim Cadastral: 

É o conjunto de informações que deverão ser levantadas em campo, através de “formulário” de pesquisa (que deverá ser digital, inserido no 
aplicativo de coleta de dados). 

• Cadastramento Físico:  

Visita nos imóveis, edificados ou não, verificação se existe ligação e hidrômetro, e entrevista junto aos ocupantes dos imóveis 
residenciais, comerciais e públicos, não cadastrados na CAERD, para levantamento de dados cadastrais socioeconômicos dos moradores, ou 
quando não estiver ocupado,  juntamente com outros de natureza física, conforme modelo do BC — Boletim  Cadastral,  constante no 
Anexo I deste documento. 

• By Pass: 

Recurso técnico que usa para fraudar, desviar o fluxo normal da água, total ou parcialmente. 

• Cadastro Comercial: 

É o conjunto de registros dados pessoais (nome, CPF, RG, etc.), e do imóvel atualizado necessários à comercialização, faturamento e cobrança 
dos serviços. 

• Caixa Piezométrica ou Tubo Piezométrico: 

Caixa ou tubo ligado ao alimentador predial, antes do reservatório inferior, para assegurar uma pressão mínima no distribuidor. 

• Categoria 

Classificação das características do tipo de consumidor (usuário) 

• Cavalete: 

Conjunto de tubulações e acessórios, que constitui parte do ramal predial onde é instalado o hidrômetro. 

• Cobrança: 

Conjunto de mecanismos que possibilitam o recebimento de valores inadimplidos  pelo usuário/titular. 

• Colar de Tomada ou Peça de Derivação: 

Dispositivo aplicado ao distribuidor para derivação do ramal predial. 

• Coluna de Distribuição: 

Canalização vertical derivada do barrilete destinada a alimentar ramais. 

• Consumidor (Usuário): 

Pessoa física ou jurídica que tem à sua disposição os serviços públicos de água e/ou esgoto e é responsável pelo pagamento dos serviços. 

• Consumidor (usuário) Ativo (ou ligado): 
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Todo consumidor real com os serviços de água e/ou esgoto em operação. 

• Consumidor (usuário) Factível: 

Todo consumidor que, embora não esteja ligado ao serviço de água e/ou esgoto, os têm à disposição em frente ao imóvel. 

• Consumidor (usuário) Inativo: 

Todo o consumidor real que teve o fornecimento de água suspenso. 

• Consumidor (usuário) Medido: 

Todo consumidor (usuário) real com hidrômetro. 

• Consumidor (usuário) não Medido: 

Todo consumidor (usuário) real sem hidrômetro. 

• Consumidor (usuário) Potencial: 

Todo consumidor que não dispõe de serviços de água e/ou esgoto em frente. 

• Consumidor (usuário) Real: 

Que tem serviços de água e/ou esgoto e está registrado no cadastro de consumidores. 

• Consumo: 

É o volume de água utilizado em um imóvel, num determinado período, e fornecido pelo Sistema Público de Abastecimento de Água, através de 
sua ligação com a rede pública. 

• Consumo Estimado: 

É aquele cujo volume de utilização em um imóvel é atribuído, sendo a ligação desprovida de hidrômetro. 

• Consumo Excedente: 

É todo consumo de água que exceder o consumo mínimo das diversas categorias de uso. 

• Consumo Medido: 

É aquele cujo volume de utilização em um imóvel é registrado através do hidrômetro instalado na ligação. 

• Consumo Médio: 

É a média de consumo medido, relativa ao ciclo de venda consecutivos dos últimos seis meses para um imóvel. 

• Consumo Mínimo: 

É o volume mínimo de água, atribuído a uma economia, considerado como base mínima para a cobrança e, a partir do qual é cobrado o volume 
excedente. 

• Consumo Mínimo Total: 

É o volume mínimo mensal de água, atribuído a um conjunto de economias, considerado como base mínima para cobrança e, a partir do qual é 
cobrado o volume excedente. 

• Contrato de Abastecimento: 
 

 Instrumento Contratual padronizado para abastecimento de água / e ou esgotamento sanitário, cujas cláusulas estão vinculadas às normas e 
regulamentos, não podendo seu conteúdo ser modificado pelo prestador de serviços ou pelo usuário. 

• Fatura: 
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Documento hábil para cobrança e pagamento de débito contraído pelos usuários / titulares, com as mesmas características de uma fatura 
comercial. 

• Corte de Fornecimento: 

Interrupção do abastecimento de água a um imóvel por atraso de débito, irregularidade ou por solicitação do usuário / titular. 

• Débito: 

É o valor em cobrança de conta (s) vencida (s) e não paga (s) em moeda corrente, devido pelo titular ou usuário, resultante dos serviços prestados 
e eventuais acréscimo e/ou sanções. 

• Desperdício: 

É a água perdida numa instalação predial em decorrência de uso inadequado. 

• Economia: 

É a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento e comercialização. 

• Excesso de Consumo: 

Volume de água excedente à quota mínima. 

• Extensão de Rede: 

Corresponde a quantitativo de tubulações das redes de distribuição de água, inclusive das sub-adutoras de água tratada e coletora de esgoto. 

• Extravasor (ladrão): 

Canalização destinada a escoar eventuais excessos de água dos reservatórios. 

• Fonte Alternativa de abastecimento  
Suprimento de água a um imóvel não proveniente do sistema público de abastecimento de água, utiliza poço. 

• Ligação Ativa: 

É a prestação regular de serviços de abastecimento de água. 

• Ligação Suprimida: 

É a interrupção do abastecimento de água a um imóvel pela desconexão da ligação e conseqüente baixa do cadastro de imóveis ligados. 

• Ligação Inativa: 

É a interrupção temporária do abastecimento de água a um imóvel, mantida sua ligação. 

• Fiscalização: 

Compreende um conjunto de conhecimento técnico das normas da CAERD, utilizado por um fiscal capacitado com recursos metodológicos, 
técnicos e humanos para interagir com o usuário em campo. 

• Grande Consumidor: 

Todo aquele cujo consumo mensal, em metros cúbicos / ligação ultrapassa o parâmetro determinado (100m³/dia) pela empresa de acordo com a 
cidade a que pertença, conforme parágrafo único, artigo 118, Dec. Lei 4334/89.  

• Hidrômetro: 

Aparelho destinado a medir e registrar, cumulativamente, o volume de água fornecido a um imóvel. 

• Imóvel: 
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É a unidade predial ou territorial urbana. 

• Imóvel Factível de Ligação: 

É aquele não conectado ao (s) Sistema (s) Público (s) e situado em logradouro provido de rede de distribuição de água e/ou coleta de esgoto 
sanitário. 

• Imóvel Ligado: 

É aquele conectado ao (s) Sistema (s) Público (s) e registrado no cadastro. 

• Imóvel Potencial de Ligação: 

É aquele situado em logradouro desprovido de rede de distribuição de água e/ou coleta de esgoto sanitário. 

• Inclusão de Débito: 

Ato pelo qual se insere no cadastro de débito, valores não faturados anteriormente, para efeito de cobrança. 

• Instalação Elevatória: 

Conjunto de canalizações, equipamentos e dispositivos destinados a elevar a água para o reservatório superior. 

• Instalação Predial de Água: 

Conjunto de canalizações, aparelhos, equipamentos e dispositivos prediais empregados no abastecimento de água. 

• Instalação Predial de Esgoto:   

É o conjunto de canalizações, aparelhos, equipamentos e dispositivos, localizados internamente no imóvel, para coleta de esgoto sanitário, 
conectados ao coletor predial. 

• Lacre: dispositivo destinado a caracterizar a integridade e inviolabilidade do hidrômetro, da ligação de água ou da interrupção do 
abastecimento. 
• Leitura de Hidrômetro:   

É o registro cumulativo do volume medido em metro cúbico, existente no hidrômetro para a determinação do consumo de água do 
imóvel, durante determinado período. 

• Ligação: 

Serviço de água ou coleta de esgoto a um prédio, desde a rede até um ponto de encontro com a instalação interna (em termos de sistema 
comercial, significa o registro do consumidor ou usuário dos serviços da empresa, ou seja, o ato através do qual a empresa concede o direito de 
utilização dos serviços). 

• Ligação Clandestina: 

Ato ou ação de interligar o ramal predial (de água ou esgoto) às instalações internas do prédio sem o conhecimento e autorização da CAERD. 

• Ligação Irregular: 

Toda ligação não executada nos moldes da Empresa. 

• Ligação Medida: 

Toda ligação predial provida de hidrômetro. 

• Ligação não Cadastrada: 

Toda ligação não registrada no cadastro de consumidores e que tenha sido aprovada e executada pela Empresa. 

• Ligação não Medida: 

Toda ligação predial desprovida de hidrômetro. 
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• Ligação Predial: 

Conjunto de tubulações, peças e conexões, que liga o imóvel à rede de água ou esgoto. 

• Ligação Provisória: 

Ligação de água concedida por um período pré-determinado. 

• Padronização de Ligações: 

Conjunto de atributos exigíveis de uma ligação, composto de hidrômetro (1/2 ou ¾) se assim definido pela micro-medição, cavalete em base fixa 
e nivelada ao piso ou a uma base de concreto (0,05m x 0.40m) adotada para onde não há nenhum tipo de calçamento adequado, lacre, em local de 
fácil acesso, sendo de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela ABNT. 

• Parcelamento de Débito: 

Acordo mantido entre a Empresa e o usuário/titular para pagamento de débito em atraso. 

• Perda: 

É a diferença entre o volume produzido e o volume efetivamente fornecido aos titulares ou usuários. 

• Ponto de Entrega: 

É o local onde é feita a conexão do ramal predial de água com a instalação predial do imóvel abastecido. 

• Ponto de utilização 
Extremidade localizada nas instalações internas da unidade usuária  que fornece água para uso. 

• Ramal Predial de Água  
Conjunto de tubulação, peças especiais e hidrômetros (quando medidas), conectadas entre o imóvel e a rede de distribuição. 

•  Ramal Predial de Esgoto  
 

 Conjunto de tubulações e peças especiais, conectadas entre o imóvel e a rede coletora. 

• Rede de Distribuição de Água: 

Conjunto de tubulações (distribuidores) e partes acessórias destinadas a distribuir água de abastecimento público aos consumidores. 

• Registro de Fecho (calçada ou passeio): 

Registro instalado no ramal predial, em frente ao prédio, para permitir a suspensão do fornecimento de água. 

• Registro de Passagem: 

Registro instalado em uma canalização para permitir a interrupção da passagem de água. 

• Religação: 

Restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel do usuário pela concessionária. 

• Supressão de Ramal por Desligamento 

Interrupção definitiva do fornecimento de água com retirada do ramal predial e, cancelamento da matrícula na cadastro e/ou cancelamento das 
relações contratuais Empresa / consumidor. 

• Supressão do Fornecimento: 

Interrupção definitiva do abastecimento de água a um imóvel, pela desconexão da ligação e conseqüente baixa do cadastro. 

• Suspensão do Fornecimento: 

Interrupção temporária do abastecimento de água a um imóvel, ficando mantida a sua ligação. 
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• Tarifa de Água: 

Valor unitário por m3 cobrado ao usuário/titular pelo serviço de abastecimento de água prestado pela Companhia. 

• Usuário: 

Pessoa física ou jurídica, proprietário ou inquilino, responsável pela ocupação ou utilização do imóvel, atendido pelos serviços públicos de 
abastecimento de água e/ou coleta de esgoto. Pessoa física ou jurídica que tem à sua disposição os serviços públicos de água e/ou esgoto e é 
responsável pelo pagamento dos serviços. 
 
9.0 - DOS SERVIÇOS (ESPECIFICAÇÕES E METODOLOGIA) 
 
9.1  INSTALAÇÃO DE KIT PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃODOMIC ILIAR, ABRANGENDO HIDRÔMETRO, CAVALETE E 
LACRE. 
 
Execução de montagem e instalação do Kit padronização de ligação domiciliar, abrangendo hidrômetro (hidrômetro de 1,5 ou 3,0 m3/h), cavalete 
domiciliar, qualquer que seja seu material, de acordo com o padrão CAERD, envolvendo: Levantamento do piso necessário, demolição de 
alvenaria, adequação do ramal entre o cavalete e tubulação, montagem, instalação e chumbamento do cavalete em base de concreto dimensão em 
metros de 0,40 x 0,50 x 0,05, reaterro, execução de contrapiso em concreto e recomposição de alvenaria. 
O kit-cavalete e Hidrômetro serão fornecidos pela CAERD. 
A recomposição da calçada ou acabamentos da área escavada deverá ser executada logo após ter concluído a padronização, sendo vedada a 
recuperação em momentos posteriores, salvo fatos ocorridos por intempéries ou autorização da fiscalização da CAERD. 
Os serviços só poderão ser enviados a CAERD, após está concluso, não sendo aceito medir parcialmente a execução da ordem de serviço. 
Serviços que envolvam piso especial tais como: cerâmicas, ardósias, mármores, pedras jacarés etc., deverão ser executados por equipes 
especificas e só poderão retornar a CAERD nos casos de não localização do ramal de água.  
Entende-se por cavalete a parte do ramal predial de água, localizada na propriedade particular, compreendido entre a conexão ao ramal predial e a 
conexão ao ramal interno do imóvel, destinado à instalação de medidor. Devendo ser instalado aproximadamente entre 05 a 08 cm do 
alinhamento predial após o muro, cercas e na existência observar o alinhamento dos lotes vizinho, devendo sempre ser instalados em posição 
paralela aos mesmos. Locais ou posições por motivos técnicos não sendo possíveis, somente com a autorização expressa da fiscalização.  
Na troca de peças do cavalete, deve ser evitado o movimento da tubulação de entrada e saída de forma a não haver desestabilização na conexão 
do ramal predial com o cavalete, evitando-se futuros vazamentos, bem como é obrigatória à utilização de ferramenta que desenvolva o torque 
adequado à natureza dos materiais para conexão de todo o conjunto. 
Utilização de 02 lacres tipo argola de cor azul, devendo ser apertado com ferramenta de pressão ou alicate para garantir a conexão total. 
 
9.2  REPARO NO CAVALETE 
 
O reparo do cavalete consiste na intervenção para sanar irregularidades no cavalete tais como vazamento, corrosão na tubulação, troca de registro, 
levantamento ou rebaixamento de forma adequá-lo às medidas padronizadas. 
O reparo do cavalete somente poderá ocorrer sob autorização expressa da fiscalização, pois deverá sempre ser trocado o cavalete em casos de 
vazamentos. O reparo será executado somente quando observada situação em que sua conservação e integridade estejam rigorosamente atendidas. 
Na troca de peças do cavalete, deve ser evitado o movimento da tubulação de entrada e saída de forma a não haver desestabilização na conexão 
do ramal predial com o cavalete, evitando-se futuros vazamentos, bem como é obrigatória à utilização de ferramenta que desenvolva o torque 
adequado à natureza dos materiais para conexão de todo o conjunto. 
Utilização de 02 lacres tipo argola de cor azul, devendo ser apertado com ferramenta de pressão ou alicate para garantir a conexão total. 
Na troca de hidrômetro, reparo ou troca de cavalete a Contratada deverá utilizar ferramenta que desenvolva torque adequado com a natureza do 
material que compõe as peças do cavalete, tendo em vista que a estanqueidade das conexões e hidrômetro com aperto suficiente destas e 
rosqueamento padronizado em todo o conjunto; entre o tubete e o medidor será utilizada guarnição com junta topo. 
Sempre trocar as guarnições quando for executado o reparo. 
A Contratada deverá verificar se o abastecimento do imóvel se foi normalizado após a conclusão dos serviços, verificando a estanqueidade do 
conjunto após execução do serviço. 
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente credenciada 
. 
9.3  REPARO DE VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA 

 
O reparo do ramal predial de água somente poderá ser executado com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Entende-se como ramal predial, a tubulação entre a tomada de água (este fazendo parte do ramal predial) junto à rede distribuidora, até a conexão 
de entrada do suporte do hidrômetro. 
 
O reparo do ramal predial de água consiste em consertos localizados de trechos da tubulação e suas peças. 
 
Compreende abertura de vala sobre o ponto a ser reparado, com a separação entre material descartável e aproveitável o escoramento da vala de 
acordo com a portaria 37 do Ministério do Trabalho, substituição ou reparo do trecho do ramal com problema ou das peças nele instalado, 
reaterro com solo isenta de materiais estranhos e, para tubulações plásticas, faz-se necessário envolve-las previamente numa camada de areia de 
30 cm; compactação da vala conforme NBR – 7122 da ABNT, recomposição do pavimento concomitante ao reparo do ramal, conforme 
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especificações da Prefeitura Municipal e especificações técnicas da CAERD sendo que, no caso de pavimentação asfáltica, a execução da base de 
concreto ou outro material de suporte indicado ao local deverá ser concomitante ao reparo do ramal, podendo a capa asfáltica ser executada 
posteriormente, obedecendo às cláusulas contratuais; limpeza e remoção do material excedente, de forma concomitante aos serviços para bota-
fora adequado.  
 
No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual 
deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas. 
 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo de acordo com as normas da Prefeitura e/ou 
CAERD. 
 
A Contratada deverá verificar se o abastecimento do imóvel foi normalizado após a conclusão do serviço. 
 
Eventual substituição da tomada de água está inclusa no serviço de troca de ramal. 
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente 
credenciada. 
 
Limpeza na execução dos serviços: 
 
Deverá ser utilizada lona plástica ou outro meio para acomodação do solo/entulho removidos através da escavação, fazendo-se que a obra fique 
adequadamente limpa, após removê-la para local indicado pela fiscalização, se necessário deverá ser varrido o local e até limpo com água. 
Divulgação: 
 
Toda e qualquer abertura de vala deverá ser acompanhada das sinalizações pertinentes (EPC) e do cavalete de divulgação.  
 
10 INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇAO DE HIDROMETRO 

 
Os serviços de instalação e/ou substituição de hidrômetros deverão ser executados com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Os hidrômetros serão fornecidos pela CAERD. 

 
Execução de serviço de substituição de hidrômetro de capacidade 1,5 ou 3,0 m3/h, “in loco”, conforme especificação técnicas, envolvendo: 
mobilização e deslocamento de equipe, retirada, instalação e lacração de novo hidrômetro, carga, transporte e descarga dos hidrômetros entre o 
almoxarifado e os locais de serviços prestados. 
Troca de hidrômetro consiste na substituição de um hidrômetro que se encontra parado, quebrado, violado ou inadequado para a faixa de 
consumo do imóvel. 
Compreende soltura das porcas do hidrômetro ou parafusos dos flanges do hidrômetro e filtro; retirada do hidrômetro e filtro se houver; 
colocação de novo hidrômetro e filtro; substituição das guarnições; aperto das porcas do hidrômetro ou parafusos dos flanges com ferramental 
que desenvolva torque adequado. 
No caso de substituição de hidrômetro por outro de capacidade diferente, em cavalete de ferro galvanizado, observar as dimensões do hidrômetro 
a ser instalado aplicando o tubete adequado e completando o espaço faltante com tubo em ferro galvanizado e/ou conexões (luva, niple, etc.).  
Os hidrômetros retirados deverão ser transportados até o local designado pela CAERD. 
A intervenção no cavalete para troca do hidrômetro não deverá mover de forma alguma as tubulações de entrada e saída do cavalete de forma a 
evitar desestabilização das conexões com os ramais internos e externos. 
A instalação do hidrômetro deve ser feita observando o sentido do fluxo conforme referencial indicado no corpo do hidrômetro e o mostrador 
deverão estar sempre na horizontal. 
Deverão ser feitas anotações na ordem de serviço da leitura do hidrômetro retirado, inclusive relato de irregularidades e avarias eventualmente 
encontradas. 
Ocorrendo no momento da substituição o hidrômetro estiver danificado, será obrigatório expedir o Auto de Infração, conforme especificações 
definidas pela CAERD. 
11 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LACRES 

 
A instalação de lacres é obrigatória em todo e qualquer serviços de padronização de ligação com instalação ou substituição de hidrômetro. 
Os materiais fornecidos deverão atender as Normas Técnicas e Padrões estabelecidos pela CAERD, onde os lacres serão em plástico injetado em 
polipropileno, inerte a ação dos raios ultravioletas, nas cores azul e vermelho e deverão ser instalados no cavalete de água, da marca “POLIERG” 
ou similar. 
 
Entende-se quando instalado o lacre na cor vermelho de “cliente cortado” e na cor azul de “cliente ativo”.  
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada e deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente 
credenciada. 
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12 SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DOMICILIAR 
 

Os serviços de Religação Domiciliar deverão ser executados com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Os serviços serão desenvolvidos a partir dos resultados obtidos nos levantamentos e estudos preliminares sendo realimentadas ao longo do 
contrato a partir de informações geradas no recadastramento de consumidores, caça fraudes, leitura de hidrômetros, corte e religação e demais 
atividades, onde mediante a necessidade será emitida pela gerencia comercial as Ordens de Serviços definindo as ligações nas quais a Contratada 
deverá executar os serviços. 
 
Após o corte ter sido efetuado e com isto o cliente ter regularizado sua situação junto a CAERD será emitido em seguida uma O.S (Ordem de 
serviço) de religação onde a mesma deverá ser executada num prazo máximo de até  24 horas para corte no cavalete, até 48 horas para a 
supressão parcial, e até 72 horas para supressão total. (conforme Decreto 4334/89). 

 
13 CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE C/ HIDRÔM ETRO 
Execução de serviço de corte do fornecimento de água no cavalete c/ hidrômetro, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e 
equipamentos, proceder ao fechamento de registro de entrada, desmontar o tubete anterior ao hidrômetro e inserir o anel de vedação, colocação 
do lacre de corte e anotar na Ordem de Serviço a leitura do hidrômetro.  
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
14 CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE S/ HIDRÔM ETRO 
Execução de serviço de corte do fornecimento de água no cavalete s/ hidrômetro, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e 
equipamentos, proceder ao fechamento do registro de entrada e o corte deverá ser executado na horizontal do cavalete e que seja visível, 
colocação do cap., lacre de corte e anotar na Ordem de Serviço a localização do cavalete.  
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada, com exceção dos tubetes vazados. 
15 SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO RAMAL SEM REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DO PASSEIO PÚBLICO  
Execução de serviço de supressão do fornecimento de água no ramal, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, 
locação de ramal, sinalização conforme norma vigente, escavação, corte c/ retirada de no mínimo 1m de tubo e ser vedado as duas extremidades 
com cap., conforme especificações técnicas previstas, reaterro compactado, limpeza do local, anotar na Ordem de Serviço a leitura do hidrômetro, 
quando hidrometrado e a localização da supressão com  amarrações (afastamento frontal e lateral). 
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
16 SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COLAR DE TOMAD A SEM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DA VIA 

PÚBLICA 
Execução de serviço de supressão do fornecimento de água no colar de tomada, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e 
equipamentos, locação da rede e ponto de tomada, sinalização conforme norma vigente, escavação, fechamento de registro de rede, retirada de no 
mínimo 1,50m de tubo a partir do colar de tomada, utilização de cap. e lacre no ramal sentido imóvel, conforme especificações técnicas previstas, 
reaterro compactado, carga, transporte, descarga de solo/ entulho e, limpeza do local, anotar na Ordem de Serviço a leitura do hidrômetro e retira-
lo (quando hidrometrado) e a localização da supressão com amarrações. (afastamento frontal e lateral, pontos de referência). 
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
 
O hidrômetro deverá ser devolvido à CAERD em local determinado pela fiscalização. 
17 SUPRESÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA  DEFINITIVA  
Execução de serviço de supressão definitiva do fornecimento de água: envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, 
locação da rede e ponto do colar de tomada, sinalização conforme norma vigente, escavação, utilização de plug para vedar a passagem da água no 
colar de tomada, em seguida serrar a parte de aperto do mesmo, retirada de no mínimo 1,50m do ramal, utilização de dispositivo de corte tipo 
toco no ramal sentido imóvel, introduzindo a 1,50m, lacração com cap. e lacre de corte, conforme especificações técnicas previstas, em seguida, 
retirada total do kit cavalete e do ramal até o a guia da calçada sentido rua, efetua-se novamente da utilização de dispositivo de corte tipo toco no 
ramal sentido rede, introduzindo a 1,50 m, lacração com cap. e lacre de corte. Efetua-se os procedimentos de compactação, carga, transporte, 
descarga de solo/ entulho, reposição do pavimento, limpeza do local, anotar na Ordem de Serviço a leitura do hidrômetro e retira-lo (quando 
hidrometrado) e a localização da supressão com amarrações (afastamento frontal e lateral, pontos de referencia). 
Nos locais que houver condições técnicas poderá ser arrancado todo o ramal compreendido do colar de tomada ao cavalete. 
Este serviço se aplica para clientes que solicitaram desligamento, auto-religou a supressão total tradicional. 
No caso do cliente pagar o débito e solicitar reativação da ligação o mesmo deverá pagar uma ligação nova e todos os custos de recuperação de 
calçada e asfalto, se for o caso. 
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
O hidrômetro deverá ser devolvido à CAERD em local determinado pela fiscalização 
18 RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE SEM H IDRÔMETRO 
Execução de serviço de religação do fornecimento de água no cavalete s/ hidrômetro, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e 
equipamentos retirados do cap de corte e remontagem do kit-cavalete c/ colocação de luva de união ou similar, conforme especificações técnicas 
previstas.  
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
19 RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAVALETE COM H IDRÔMETRO 
Execução de serviço de religação do fornecimento de água no cavalete c/ hidrômetro, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e 
equipamentos, retirada do anel de vedação e remontagem do kit-cavalete, substituição do lacre vermelho por azul, e anotação da leitura e verificar 
se o fluxo de água foi restabelecido, conforme especificações técnicas previstas. 
  
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
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20 RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO RAMAL S EM REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DO PASSEIO 
PÚBLICO  

Execução de serviço de restabelecimento do fornecimento de água no ramal, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, 
escavação para localização de ramal, sinalização conforme norma vigente, escavação, restabelecimento do fornecimento de água no ramal através 
da interligação das duas extremidades, conforme especificações técnicas previstas, reaterro compactado, substituição dos lacres de corte 
(vermelhos) do kit-cavalete por lacres azuis, certificar de que o fluxo de água foi restabelecido e providenciar a limpeza do local. 
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
21 RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO COLAR D E TOMADA SEM REPOSIÇÃO PAVIMENTO DA 

VIA PÚBLICA  
Execução de serviço de restabelecimento do fornecimento de água no colar de tomada, envolvendo: mobilização e deslocamento de equipe e 
equipamentos, locação da rede e ponto de tomada, sinalização conforme norma vigente, escavação, fechamento de registro de rede, interligação 
do ramal c/ a rede, conforme especificações técnicas previstas, reaterro compactado, carga, transporte, descarga de solo/ entulho, substituição dos 
lacres de corte (vermelhos) do kit-cavalete por lacres azuis, certificar de que o fluxo de água foi restabelecido e providenciar a limpeza do local. 
Todos os materiais serão fornecidos pela Contratada. 
22 DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES NO HIDROMETRO/LACRE, CO M TROCA. 
Serviço de inspeção com detecção de irregularidades no hidrômetro/lacre e de acordo com especificações técnicas da CAERD, envolvendo 
mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, troca de hidrômetro (fornecido pela CAERD), e regularização da ligação. 
É obrigatório lavrar o Auto de Infração – NAI, retirada de 03 a  05 fotos, sendo estas próximas da irregularidade, parte frontal do imóvel, jornal 
do dia que identifique a data, placa com identificação do endereço. É primordial a presença do fiscal da CAERD para expedição da NAI junto da 
equipe para validar e lavrar o referido auto de infração e fotos expedidas. 
 
23 DETECÇÃO DE IRREGULARIDADES NO ABASTECIMENTO DE AGU A (BY-PASS, LIGAÇÃO DIRETA, LIGAÇÃO 

CLANDESTINA). 
Serviço de inspeção com detecção de irregularidades no abastecimento de água (by-pass, ligação direta, ligação clandestina) de acordo com 
especificações técnicas da CAERD, envolvendo mobilização e deslocamento de equipe e equipamentos, demolição de pisos existentes, emissão 
de relatório de situação e posterior regularização da ligação de água. 
É obrigatório lavrar o Auto de Infração – NAI, retirada de 05 fotos, sendo estas próximas da irregularidade, parte frontal do imóvel, placa com 
identificação do endereço. É obrigatória a presença do fiscal da CAERD para expedição da NAI junto da equipe para validar e lavrar o referido 
auto de infração e fotos expedidas. 
Registrar as imagens dos serviços em três etapas: 
a .  Fotografia do imóvel e do pavimento antes do inicio do serviço devidamente identificado e sinalizado; 
b . Fotografia durante a execução do serviço onde deverão ser registradas imagens com vala aberta e escorada (quando necessário), deixando em 
evidencia a sinalização (ramais de água, cavaletes, tomada de água, etc...) 
c.   Fotografia do serviço concluído e da vala recomposta: 
Observações 
Os arquivos fotográficos gerados devem ser transmitidos aos sistemas da CAERD e informando o número de matrícula e OS 
 
24 SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIGAÇÃO OU PADRONIZAÇÃO EXI STENTE NA PARTE INTERNA DO IMOVEL 

 
Os serviços de retirada de ligações domiciliares existentes dentro da residência do cliente (parte interna) deverão ser executados com prévia 
aprovação da fiscalização. 
 
Entende-se como retirada de ligação existente na parte interna, a remoção das ligações que se encontram dentro da residência do cliente e que 
dificulte as inspeções de rotina por parte da CAERD. 
 
Os serviços serão desenvolvidos a partir dos resultados obtidos nos levantamentos e estudos preliminares sendo realimentadas ao longo do 
contrato a partir de informações geradas no recadastramento de consumidores, caça fraudes, leitura de hidrômetros, corte e religação e demais 
atividades, onde mediante a necessidade será emitida pela gerencia comercial as Ordens de Serviços definindo as ligações nas quais a Contratada 
deverá executar os serviços. 
 
Estes serviços após executados posteriormente será necessário à instalação de outra ligação dentro dos padrões da CAERD e definidos pela 
fiscalização. 
 
Nos imóveis que já existirem ligações medidas e ou cavaletes internos, na ocasião da padronização não poderão ser executadas enquanto a 
CAERD remanejar a rede secundaria existente, ficando a Contratada passível de sanções administrativas, caso venha a padronizar ou efetuar 
ligações novas nestas ocasiões. 
 
Deverão ser removidos todo e qualquer material que porventura facilite ou gere suspeitas posteriores de ligações clandestinas. 

 
25 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE ÁGUA CORTADA OU SUPRIMI DA 

 
Os serviços de fiscalização de água cortada ou suprimida deverão ser executados com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Os serviços serão desenvolvidos a partir da emissão de Ordens de Serviços emitidas pela CAERD, onde a Contratada fará uma 
inspeção detalhada no abastecimento verificando se a ligação (cavalete) foi violada ou não, se violado a mesma emitirá o Auto de 
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Infração (modelo CAERD) se não, a Contratada deverá devolver as informações a Gerencia Operacional e Negócios nas 
localidades, informando obrigatoriamente a fonte alternativa de abastecimento ou o motivo de permanecer inativo. 
 
25.1 - Serviço de interrupção do Fornecimento de Água – Corte, Corte não Executado, com justificativa e Revisão de Corte: 
 
25.1.1 – Especificação dos Serviços: 
 
a) Os serviços são executados informatizados ou convencionalmente, de acordo com os seguintes tipos: 

• Com lacre no registro ou na caixa de proteção 
• Com lentilha 
• Não executados, com justificativa. 

  
b) A execução do serviço depende da pontualidade de pagamento das faturas pelo cliente. Os quantitativos médios mensais 
estimados, representa um valor obtido estatisticamente. As quantidades a serem executadas diariamente serão fixadas pela CAERD. 
A execução e a devolução das informações deverá ocorrer no máximo ao fim do mesmo dia de sua geração, obedecendo o 
Cronograma Mensal de Atividades e os prazos legais previstos na Política de Cobrança; 
 
c) Compete exclusivamente à CAERD, a definição do tipo de Corte e Revisão a ser executado, podendo adotar outras alternativas 
operacionais, devendo a CONTRATADA se comprometer a atender tais alterações de procedimento; 
 
d) O Agente da CONTRATADA, antes de executar o serviço, deverá certificar que o endereço está correto, com a conferência do 
hidrômetro nas ligações hidrometradas e verificar junto ao cliente, se o débito relacionado no Aviso de Corte foi quitado. Caso a 
quitação do débito seja comprovada pelo cliente ou de outra forma, o serviço não poderá ser executado, devendo o agente anotar no 
aviso ou registrar no coletor os seguintes dados: data do pagamento, código da agencia bancária, referencia(s) da fatura(s), valor(ES) 
e outras informações a critério da CAERD. Caso a data de pagamento seja anterior à geração do aviso, orientar o cliente a procurar o 
Atendimento com os comprovantes  para regularização dos débitos. 
 
e) Caso não seja comprovada a quitação, o Agente deverá executar o Corte de acordo com o tipo estabelecido pela CAERD, 
deixando no imóvel a guia / aviso, assinando-o, registrando a leitura com desdobramento em litros, número do lacre, data, horário, e 
outras informações de acordo com critérios da CAERD; 
 e.1)  O Agente, no ato do Corte, deverá certificar a interrupção no fornecimento, realizando o teste de torneira após o 
padrão ou outros tipos de certificação. 
 e.2) Para todos tipos de Cortes, a CAERD poderá a qualquer época, exigir a coleta da assinatura do cliente, no ato de 
sua efetivação. 
 e.3) Caso constatar que a ligação já está cortada, ou que a mesma apresenta vestígios de ter sido cortada, o Agente 
deverá efetuar completa revisão no Corte, informando: “ligação continua cortada” ou efetuar novo corte, registrando as informações 
devidas de cada caso; 
 
f) Caso haja resistência que impeça a execução do Corte, o Agente da CONTRATADA deverá registrar no aviso ou no coletor a 
ocorrência, especificando, se possível as circunstancias e testemunhas (nome completo e documento de identificação se possível); 
 
g) Caso a CONTRATADA efetue corte indevido (endereço ou ligação trocada), terá ela que efetuar às suas custas a religação 
imediata do corte indevido e executar novo corte no local correto. Considerando, para isto apenas um serviço de corte. Quando a 
CAERD não der causa, a CONTRATADA será a única responsável por quaisquer ônus advindos do corte indevido; 
 
h) Para os serviços de Corte Não Executado com Justificativa, somente serão aceitos de acordo com a Tabela estabelecida pela 
CAERD; 
h.1) Os serviços serão aceitos após confirmação da justificativa, informada com seu respectivo código e informações 
complementares; 
h.2) As situações de justificativas inicialmente definidas são: 

• Débito quitado 
• Sem condições de Corte pela localização ou condição do padrão 
• Cliente não permitiu corte; 

   h.3) A CAERD, poderá a pedido ou a seu critério, incluir ou excluir situações que justificam a não execução do Corte; 
 
i) Para serviço de Revisão de Corte com Execução de um Novo Corte ou Não Execução com a Justificativa, o Agente da 

CONTRATADA, deverá executar a revisão através de testes necessários, identificando a situação atual da ligação: Religada ou 
Cortada, adotando as seguintes providências:  
i.1) Situação Religada: 

• Verificar junto ao cliente, se o débito relacionado no Aviso de Corte foi quitado; 
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• Débito quitado: registrar os dados -  data do pagamento, código da agencia bancária, referencia(s) da fatura(s) e valor(ES) e 
leitura com desdobramento em litros; 

• Débito não quitado: efetuar novo corte com tipo de acordo com definição da CAERD, registrar as informações 
especificadas para o serviço de Corte e proceder a entrega do aviso / notificações, referente à violação do Corte, com 
controle de entrega, conforme definições da CAERD. 

i.2) Situação Cortada: 
• Registrar a leitura com desdobramento em litros e a informação de que continua cortada. 

j) Para a execução dos serviços de Revisão de Corte, A CONTRATADA deverá ter equipe própria, podendo o Agente realizar 
qualquer serviço, exceto os serviços referentes à Interrupção do Fornecimento de Água – Corte. 
 
 

25.2 – Religação do Fornecimento de Água Normal ou de Urgência – com Retirada de Lacre ou Lentilha e com retorno informatizado das 
informações: 
 

25.2.1. Considerações Gerais: 
 
a) O Agente da CONTRATADA, após localizar a ligação referente ao serviço (endereço, n° do hidrômetro, etc.), executa a 
Religação, retirando o Lacre e/ou a Lentilha ou outro tipo de vedação. Registra Leitura com desdobramento em litros, o tipo de 
Religação, a data e horário e as outras informações solicitadas no formulário; 
 
b) A religação do Fornecimento de Água ao cliente deve ser confirmado através de teste de torneira, após o padrão ou outros 
necessários e o cliente avisado do atendimento do serviço; 
 
c) Caso a Ligação esteja religada, o Agente registra a ocorrência e as outras informações do formulário e notifica o cliente; 
 
d) A atividade de aviso ou notificação do serviço será definida posteriormente pela CAERD; 
 
e) A CONTRATADA deverá estar preparada para executar o serviço no prazo determinado, receber e retornar as informações de 
forma informatizada, de acordo com fluxo e horário definidos pela CAERD; 
 e.1) O prazo Maximo determinado para a religação será contado a partir do recebimento em até: 

• Religação Normal: 04 (quatro) horas. 
• Religação de Urgência: 02 (duas) horas. 

 e.2) As religações solicitadas deverão ser atendidas no mesmo dia, com ressalva apenas aquelas solicitadas após 17:30h; 
 e.3) Para o serviço de Religação de Urgência, a CONTRATADA deverá estar preparada para atendimento de todas 
solicitações no prazo estabelecido no horário das 07:00 às 22:00h. Para os serviços recebidos após às 20:00h e não executados no 
mesmo dia, deverá ser efetuado no dia seguinte antes de completar o prazo máximo de 2 (duas) horas; 
 e.4) A CAERD, de acordo com o fluxo de quantidade e horário de solicitação, poderá adotar a execução do serviço no 
período noturno, aos domingos e feriados. 
 
f) Para a execução dos serviços de Religação, a CONTRATADA deverá ter equipe própria, podendo o Agente realizar qualquer 
serviço, exceto os serviços referentes à Interrupção do Fornecimento de Água – Corte. 

 
26 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES COM  OU SEM HIDRÔMETRO, INCLUINDO RAMAL E 

KIT CAVALETE. 
 
Os serviços de instalação de ligações domiciliares com ou sem hidrômetros, incluindo ramal e kit cavalete, deverão ser executados 
com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Os serviços serão desenvolvidos a partir dos resultados obtidos nos levantamentos e estudos preliminares sendo realimentadas ao 
longo do contrato a partir de informações geradas no recadastramento de consumidores, caça fraudes, leitura de hidrômetros, corte e 
religação e demais atividades, onde mediante a necessidade será emitida pela gerencia comercial as Ordens de Serviços definindo as 
ligações nas quais a Contratada deverá executar os serviços. 
 
Todo o material será fornecido pela Contratada, com exceção do kit de padronização. 
 
As ligações deverão ser feitas diretamente na rede de distribuição, onde anteriormente deverá ser consultado o cadastro para 
localização da mesma, só assim com a definição é que será iniciada a escavação para se proceder a ligação com colar de tomada de 
diâmetro conforme informado na RA/OS e confirmado pela fiscalização. A ligação disporá de ramal em PVC rosqueável até o ponto 
de instalação do cavalete conforme disposto no item de padronização de ligação com kit padronização, verificando a sua melhor 
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localização para que não seja motivo de bloqueio do fluxo de pessoas pela calçada, bem como o nivelamento do mesmo na calçada, 
que será facilitado pelo faceamento da base do cavalete com o nível do passeio.  
 
A ligação só poderá ser executada pela parte frontal do lote, salvo autorização prévia da gerencia ou fiscalização da CAERD, desde 
que justificado o motivo na ordem de serviço, ficando terminantemente proibido a Contratada executar sem autorização formal, 
cabendo as penalidades administrativas, além de ter a obrigatoriedade de efetuar a ligação no local determinado anteriormente, sem 
custos adicionais a CAERD; 
 
Deverá constar em todas as ordens de serviços: o lado do ramal, a profundidade (mínimo 40 cm), a distância do alinhamento predial 
e tipo de material utilizado, diâmetro e tipo de ramal interno utilizado pelo cliente. 
 
Nos casos de não existir ramal predial entre o cavalete e reserva interna, a espera do ramal deverá está na mesma profundidade da 
entrada do cavalete, não sendo permitido utilização de conexões deixando exposta a parte de encaixe futuro do ramal. 
 
Quando não existir o passeio cimentado (calçada) o cavalete deverá ser instalado em uma base de concreto de modo que cubra toda 
a área de montagem do Kit conforme as dimensões definidas. 
 
Todas e quaisquer intervenções no passeio deverão ser recomposta da forma original, observando a boa limpeza do local. 

 
No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual 
deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas. 
 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo de acordo com as normas da Prefeitura e/ou 
CAERD. 
 
A Contratada deverá verificar se a ligação de água no local onde houve a intervenção surtiu o efeito esperado após a conclusão do serviço. 
 
27 DESLOCAMENTO DE EQUIPE 

 
Os deslocamentos de equipe serão executados com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Os deslocamentos serão desenvolvidos a partir da necessidade de atuação em outras unidades, buscando quando da ocorrência desta 
ferramenta otimizar o máximo estes em prol da eficiência dos serviços a serem executados na localidade. 
 
A equipe que será deslocada deverá estar munida de todo ferramental e materiais para desempenhar suas atividades, dentro da 
normalidade, sem atrasos ou omissões de serviços devendo para isso estar de posse da OS expedida pela CAERD para tal 
ocorrência.  
 
Na chegada à localidade, a equipe deverá apresentar-se ao funcionário da CAERD, líder da localidade, o qual acompanhará todas as 
atividades a serem executadas e assinará a OS conforme foi executada ou não, para isto atestando ou não os serviços. 
 
Antes do deslocamento a fiscalização deverá programar com eficácia a roteirização do deslocamento, bem como todas as atividades 
que serão desenvolvidas, em virtude da quantidade de deslocamentos por mês ser estipulada a no máximo 2 (dois), podendo ser 
alteradas de acordo com a necessidade e aprovação da fiscalização. 
 

28 SONDAGENS 
As sondagens para localização de ramal do sistema de abastecimento de água, somente poderão ser executadas com prévia orientação e 
aprovação da fiscalização.  
 
O serviço que especifica este objeto tem como finalidade a abertura de vala para identificação do ramal de água para execução de padronização, 
supressão ou detecção de fraudes, bem como alguma verificação sob o solo que traga dúvidas quanto o que realmente existe em nossos cadastros. 
29 ABERTURA DE VALA 
Compreende abertura de vala quando necessário com a separação entre material descartável e aproveitável; execução do reparo; reaterro da vala 
com solo isento de materiais estranhos; compactação; reconstituição do pavimento de acordo com os moldes originais; limpeza e remoção do 
material excedente. No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá 
apresentar justificativa a qual deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas 
sanções administrativas, conforme clausula contratual. 
30 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
Compreende abertura de vala sobre o ponto a ser reparado, com a separação entre material descartável e aproveitável; escoramento da vala de 
acordo com a portaria 37 do Ministério do Trabalho, substituição ou reparo do trecho do ramal com problema ou das peças nele instalado; 
reaterro com solo isento de materiais estranhos e, para tubulações plásticas, faz-se necessário envolvê-las previamente numa camada de areia de 
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30 cm; compactação da vala conforme NBR – 7122 da ABNT; recomposição do pavimento concomitante ao reparo do ramal, conforme 
especificações da Prefeitura Municipal e especificações técnicas da CAERD sendo que, no caso de pavimentação asfáltica, a execução da base de 
concreto deverá ser concomitante ao reparo do ramal, podendo a capa asfáltica ser executada posteriormente, obedecendo às cláusulas 
contratuais; limpeza e remoção do material excedente, de forma concomitante aos serviços para-bota fora adequado. No caso de impossibilidade 
de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual deverá ser analisada pela 
CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas, conforme cláusula contratual. 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo aprovado pela Prefeitura Municipal. 
A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 
Antes de iniciar a escavação, a CONTRATADA fará a pesquisa de interferência no local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, 
postes, etc. que estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima a mesma. 
Caso haja qualquer dano nas interferências supracitadas, todas as despesas decorrentes dos reparos correrão por conta da CONTRATADA, desde 
que caracterizada responsabilidades da mesma. 
A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia em função do volume de terra a remover e das 
dimensões, natureza e topografia do terreno. 
A largura das escavações será D + 0,30 m, sendo a largura mínima 0,50 m (ver tabela abaixo). 
Onde “D” é o diâmetro externo do tubo e “L” a largura da vala. 
A abertura de valas com maior largura dependerá de autorização escrita da Fiscalização. 
O greide de projetos da linha deverá ser obedecido, sendo que o recobrimento mínimo admitido acima da geratriz superior dos tubos em áreas 
urbanizadas serem de 0,80 m. 
Se a escavação interferir com galerias, tubulações e outras instalações existentes, a CONTRATADA executará o escoramento e sustentação das 
mesmas. 
Quando os materiais escavados forem, a critério da Fiscalização, apropriados para sua utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado 
da vala, para posterior aproveitamento. 
No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, será distribuído em montes separados. 
Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela CONTRATADA e levados a bota-fora aprovado pela Fiscalização. Os materiais 
aproveitáveis para aterro que não puderem ser colocados ao lado da vala por falta de espaço também serão levados a bota-fora aprovado pela 
Fiscalização. 
A escavação manual de cavas só será permitida, a critério da Fiscalização, quando os volumes a escavar ou as condições de terreno assim 
justificarem, bem como no caso de interferências cadastradas ou detectadas. 
31 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CAVAS 
A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.   
Toda escavação deverá ser mecânica, exceto no caso no caso de proximidade de interferências cadastras ou detectadas ou outros locais a critério 
da fiscalização.  
Poderá ser feita com escavadeira mecânica Clamshell e deverão obedecer as Normas de boa execução. 
A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia em função do volume de terra a remover e das 
dimensões, natureza e topografia do terreno. 
Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. 
Os materiais escavados que forem considerados apropriados para utilização no aterro pela fiscalização serão separados de acordo com sua 
natureza e distribuídos em locais escolhidos para posterior aproveitamento. 
Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela CONTRATADA e levados a bota-fora em local escolhido pela fiscalização. No bota-
fora, entende-se que o material será espalhado a critério da fiscalização. 
32 ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA  
 
A rocha branda é em geral, arenito mole. Esse amolecimento é devido a que a rocha ao se formar não recebeu ainda um numero suficiente de 
camadas sobre si, para, sob a pressão delas, ficar mais compacta. 
Outras vezes acontece que o arenito, em outras épocas, já foi endurecido metemorfizado, mas uma prolongada exposição às intempéries, à 
oxidação, chuvas, geadas, foram tornando a rocha friável.  
Em geral, o arenito mole cede ao esforço da picareta e da alavanca. Sendo necessário na maioria das vezes a utilização de equipamentos tais 
como rompedores e retroescavadeira. 
33 ESCAVAÇÃO EM ROCHA DURA 
A rocha dura é constituída de arenito metamorfizado, seja por recristalização (quartzito). Também se enquadram nas rochas duras o granito, a 
diábase e todas as rochas eruptivas, cujo desmonte só é possível pelo uso dos explosivos. 
34 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA. 
A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em bota-fora ou em outra área indicada pela 
fiscalização, ficarão a critério da CONTRATADA e terá sido definido no plano de escavação. 
Durante a execução dos serviços poderá a fiscalização exigir a remoção e/ou substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos 
valores de produção indicado no plano de escavação, ou seja, por qualquer motivo insatisfatório. 
Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto 
possível, deverá a CONTRATADA preparar um local para estocá-los, conforme indicações da fiscalização. 
As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares onde os materiais serão 
aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento da obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e a forma de 
carregamento devem ser estudados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalização. 
A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua contaminação, a critério da fiscalização. 
Somente quando aprovado pela fiscalização materiais escavados em áreas diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão 
ser estocados na mesma pilha. 
Na conclusão do trabalho, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da fiscalização estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então 
serão levados pela CONTRATADA para os bota-foras já existentes. 
Os materiais resultantes das escavações, inadequados para aprovação da fiscalização, serão depositados em bota-fora. 
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A CONTRATADA deverá apresentar, com a devida antecedência para aprovação da fiscalização, um plano delimitado as áreas, definido os 
caminhos e distancias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com 
a construção e operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando a forma e altura dos depósitos, tanto quanto possível ao 
terreno adjacente.  
A CONTRATADA tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha a causar danos às áreas e/ou obras 
circunvizinhas, por deslizamentos, erosão, etc. Para tanto, deverá CONTRATADA manter as áreas convenientemente arenadas, a qualquer 
tempo, a critério da fiscalização. 
Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente arenadas e em boa ordem. 
Por instrução da fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento. 
A Contratada poderá, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços no interior da obra, com previa 
autorização da fiscalização. 
35 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL 
O reaterro será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada em projeto. 
Deve ser executado com material selecionado, isento de materiais putrescíveis (raízes, gravetos, etc.) e corpos estranho (pedras, torrões duros, 
etc.). Este material será cuidadosamente apiloado, concomitantemente dos lados da tubulação, em camadas não superiores a 20 cm. 
O material do aterro será selecionado da própria escavação ou importado, a critério da fiscalização, sendo vedado à utilização de aterro retirado 
que esteja sem condições de reaproveitamento comprometendo a boa compactação do solo. 
Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo de cavas ou valas deverá ser preenchido com areia, pode pedra ou outro material de boa 
qualidade. 
No caso de valas, o reaterro deverá ser realizado conforme descrito acima até geratriz superior do tubo, a partir daí far-se-á reaterro compactado á 
95% do Proctor Normal. 
36 REATERRO COMPACTADO A 95% DO PROCTOR NORMAL 
O reaterro será processado ate o restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada pela fiscalização ou 
indicada em projeto. 
 
O aterro será com material da própria escavação ou importado, a critério da fiscalização. Será compactado em camadas de ate 0,30 m por 
compactadores estáticos tipo pé de carneiro. O grau de compactação será de 95% do Proctor Normal (MB – 33). 
A compactação mecânica a 95% (noventa e cinco por cento) do Proctor Normal (Método brasileiro MB – 35) deverá ser executada com 
equipamentos apropriados e somente em locais previamente determinados pela fiscalização que poderá solicitar ensaios de laboratórios para 
determinar grau de compactação e desvio de unidades. 
37 REGULARIZAÇÃO DE RUAS 
Em ruas onde não houver pavimentação, deve ser efetuada a regularização com moto niveladora sempre que a fiscalização, por escrito, assim o 
determinar. 
38 ESCORAMENTO DE VALAS 
Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamentos, a CONTRATADA é obrigada a providenciar o 
escoramento adequado, tendo a função de conter as paredes laterais e aumentar a estanqueidade das valas ou cavas. 
Será obrigatório o escoramento de valas com profundidade superior a 1,50 m. 
Contenção do solo lateral da vala por tabuas de peroba (2,7 x 16 cm), espaçadas de 1,35m travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto de 
20 cm. 
Deve ser utilizado em solos argilosos, compactos, até profundidade máxima de 4m. 
O escoramento deverá ser iniciado onde as condições do terreno forem mais desfavoráveis. Ex: terreno com rachaduras, com água, etc. 
Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distância da vala, no mínimo igual a sua profundidade. 
39 ESCORAMENTO DE VALAS – DESCONTÍNUO 
Toda vez que a escavação, em virtude de natureza do terreno, possa provocar desmoronamentos, a CONTRATADA é obrigada a providenciar o 
escoramento adequado, tendo a função de conter as paredes laterais e aumentar estanqueidade das valas ou cavas. 
Será obrigatório o escoramento de valas com profundidade superior a 1,50m. 
Contenção do solo lateral da vala por tabuas de peroba (2,7 x 16 cm) espaçadas de 16 cm, travadas horizontalmente por longarinas de peroba (2,7 
x 16 cm) em toda a sua extensão e estroncas de eucalipto de 20 cm cada 1,35m, a menos das extremidades das longarinas de onde as estroncas 
estão a 40 cm. 
Deve ser utilizado em solos argilosos compactos, com profundidade máxima de 4 a 5m. 
O escoramento deverá ser iniciado onde as condições do terreno forem mais desfavoráveis. Ex: terreno com rachaduras, com água, etc. 
Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distancia da vala, no mínimo igual a sua profundidade. 
40- ESCORAMENTO DE VALAS - CONTÍNUO 
Toda vez que a escavação, em virtude da natureza do terreno, possa provocar desmoronamentos, a CONTRATADA é obrigada a providenciar o 
escoramento adequado, tendo a função de conter as paredes laterais a estanqueidade das valas ou cavas. Será obrigatório o escoramento de valas 
com profundidades superiores a 1,50m. 
Contensão do solo lateral da vala por tabuas de peroba (2,7 x 16 cm) juntas uma das outras, travadas horizontalmente por longarinas de peroba 
(6x16cm) em toda a sua extensão e estroncas de eucalipto de 20 cm, espaçadas de 1,35m, a menos das extremidades das longarinas de onde as 
estroncas estarão a 40 cm. 
Deve ser utilizado nos seguintes tipos de solo: 
Solos siltosos 
Turfa ou solo orgânico 
Solos arenosos 
Pedregulho 
Solo argiloso compacto 
Profundidade máxima: 6 a 8 m. 
O escoramento deverá ser iniciado onde as condições do terreno forem mais desfavoráveis. Ex: terreno com rachaduras, com água, etc. 
Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado será colocado a uma distância da vala, no mínimo igual a sua profundidade. 
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41- ESGOTAMENTO DE VALAS OU CAVAS POR BOMBAS 
 
Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos à perfeita execução da obra, dever-se-á ter cuidado de manter o 
fundo da vala ou cava permanentemente dreno, impedindo-se que a água se acumule no interior da mesma. O bombeamento deve prolongar-se 
até que seja reaterrada a vala. 
Serão feitas no fundo da vala, valetas laterais fora da área de assentamento dos tubos, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos 
adequados. Os crivos das bombas deverão ser colocados em pequenos poços dentro das referidas valetas. Para evitar erosão, recobrir-se-ão os 
crivos com brita a critério da Fiscalização, poderão ser substituídas às valetas por drenos de tubos perfurados. 
A água retirada deverá ser encaminhada para a galeria de água pluviais ou vala mais próxima, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o 
alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho. 
A CONTRATADA tem por obrigação prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento 
continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente. 
42- REBAIXAMENTO E ESGOTAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 
O rebaixamento e esgotamento do lençol freático deverão ser executados por bombeamento contínuo. 
As bombas deverão estar colocadas em pontos adequados durante o rebaixamento do lençol e execução das obras, devendo a água ser 
permanentemente esgotada.  
Os crivos das bombas deverão estar colocados em pequenos poços protegidos com brita para evitar carregamento de partículas. 
A água retirada deverá ser encaminhada para jusante, por meio de calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao 
local de trabalho. 
A CONTRATADA tem por obrigação prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e inspecionando o equipamento 
continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas imediatamente. 
43  EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO 
A execução dos passeios cimentados deverá atender ás seguinte prescrições mínima: 
O terreno deverá ser bem apiloado, deixando-se caimento em direção aos locais previstos para escoamento das águas, e não deverá ser inferior a 
0,5% (meio por cento). 
As juntas de dilatação deverão ser colocadas de maneira a formar painéis e não deverão estar afastadas mais que 2 m. 
As juntas deverão ser feitas com tábuas de pinho com 10 mm de espessura e altura igual à espessura do piso. 
Completando o piso e após um período mínimo de cura de 7 (sete) dias, as juntas deverão ser retiradas e o espaço preenchido com uma junta de 
betuma do tipo semi-elástico, devendo o material da calefação atender aos requisitos mínimos fixados pela NB-50 para este tipo de junta. 
A espessura da camada de concreto da base deverá ser de no mínimo 8 (oito) cm, confeccionada com concreto de fck = 100 kg/cm2. 
O concreto deverá ser espalhado deixando-se o mesmo caimento previsto para o piso acabado; a superfície deverá ficar áspera para receber a 
argamassa de acabamento. 
Quando do lançamento da argamassa, a base de concreto deverá estar limpa, isenta de poeira e outros materiais; se a base estiver muito lisa, a 
critério da Fiscalização, deverá ser apicoada a fim de aumentar sua aderência. 
Antes do lançamento da argamassa a base deverá ser umedecida, lançando-se, em seguida, pó de cimento. 
A espessura da argamassa de revestimento não deverá ser inferior a 2 cm nem superior a 2,5 cm, e deverá ser confeccionada no traço 1:3 de 
cimento e areia. 
A argamassa deverá ser espalhada e batida levemente de forma a provocar o aparecimento de água na superfície. Após sarrafeada, a superfície 
será simplesmente desempenada resultando um acabamento áspero. 
O prazo para a devida recuperação será de 24 horas para locais que não envolva diretamente os clientes, de imediato para padronização, 
religação, reativação e ligação nova. Nos casos excepcionais deverá ter a prévia autorização da fiscalização e depois de comunicado ao cliente do 
agendamento da recuperação. 
44  DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  
A demolição de pavimento asfáltica será executada obedecendo-se as locações, e alinhamento e dimensões definidas em projeto para as 
escavações e sob aprovação da Fiscalização. 
O corte no asfalto deverá ser executado com máquina de corte de asfalto, conforme especificações técnicas da Prefeitura Municipal e 
especificações técnicas da CAERD. 
O material demolido deverá ser imediatamente levado a bota-fora em local escolhido pela fiscalização ou, no caso desta não se pronunciar, em 
locais a critério da CONTRATADA. 
Não será permitido permanecer com resíduos de materiais ou bota-fora em frente aos imóveis, terrenos vagos ou em locais inapropriados 
passiveis de reclamações posteriores.  
As demolições que a fiscalização avaliar que foram excedentes sem necessidades por não cumprimento do objeto da operação será glosado e não 
terão custos adicionais para a CAERD. 
45  DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS  
A demolição de passeios será executada obedecendo-se as locações, e alinhamentos e dimensões definidas em projeto para as escavações e sob 
aprovação da Fiscalização. 
O material demolido deverá ser imediatamente levado a bota-fora em local escolhido pela Fiscalização ou, no caso desta não se pronunciar, em 
locais a critério da CONTRATADA. 
46  RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA 
 
O serviço, objeto desta especificação tem como finalidade recompor a pavimentação asfáltica onde foi necessária a intervenção em pavimento 
asfáltico na área de atuação da Gerencia de Negócios, na execução de serviços de manutenção de redes e/ou ramais de abastecimento de água e 
de esgotos, bem como outros que se fizerem necessários e que venham a romper a camada asfáltica. 
Os trabalhos a serem executados, incluem o fornecimento de toda a mão-de-obra, serviços, materiais e equipamentos necessários à execução da 
obra em questão, compreendendo: 
Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade e suporte devendo ser empregados de preferência o Concreto Asfáltica Usinada a 
Quente (CBUQ) ou outro similar de resistência adequada ao local a ser recomposto, sendo o mesmo informado a fiscalização e aprovados pela 
mesma. 
As bordas do corte asfáltica deverão ser regularizadas de modo a permitir uma recomposição mais uniforme. 
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As escavações deverão ser feitas manualmente ou mecanicamente, conforme o caso, e o material escavado serão colocados de um lado da vala de 
tal modo que, entre a borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 30 cm. 
O reaterro deverá ser feito mecanicamente em camadas de 20 cm, com material de suporte adequado ao local previamente autorizado pela 
fiscalização, tomando-se os devidos cuidados na compactação do terreno para que não haja abatimento (recalque). 
Quando houver abatimento da pavimentação recomposta, ficando comprovado que foi devido à má execução do serviço ou qualidade dos 
materiais empregados, a Contratada será obrigada a refazer o serviço sem remuneração do mesmo. 
Após a recomposição do pavimento asfáltica, a Contratada, deverá proceder imediatamente à retirada do expurgo e a limpeza da área, sob pena de 
não ter o seu serviço medido e aprovado pela Fiscalização. 
 A Contratada deverá executar os serviços de recomposição num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da hora em que o serviço 
foi concluído. Os comunicados deverão ser devolvidos a fiscalização no prazo estabelecido acima para efeito de controle em caso de 
impossibilidade de conclusão dos serviços os mesmos deverão ser enviados a fiscalização com justificativa do ocorrido; 
 Os trabalhos deverão ser desenvolvidos conforme normas técnicas, sem trazer transtornos ao público e ao tráfego, observando-se inclusive a 
colocação de sinalização (diurna e noturna); 
 Após a execução do serviço, a Contratada é obrigada a recolher todo o expurgo, limpar a área do serviço e proceder à retirada da sinalização; 
 Os serviços executados deverão ser medidos e anotados nas ordens de serviço e/ou notas do calçamento para posterior conferência e controle da 
fiscalização; 
Todo o material, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada. 
Os materiais empregados na obra deverão ser de boa qualidade e obedecer às normas da ABNT. 
Todos os colaboradores da firma Contratada para execução dos serviços deverão estar de capacetes, botas, fardamentos e outros equipamentos de 
segurança que se façam necessários. O critério da fiscalização, os serviços serão paralisados caso os operários não estejam devidamente 
protegidos e fardados. 
À CAERD (Fiscalização), se reserva o direito de exigir da Contratada à substituição de qualquer empregado que comprovadamente não venha 
correspondendo às expectativas do serviço, trazendo problemas para o desenvolvimento do contrato. 
Os serviços poderão ser executados nos finais de semana e feriados, sem que isto represente acréscimo nos preços unitários, ou pagamento de 
horas extras. 
47   RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA COM REPARADOR DE ASFALT O FRIO PRONTO EM SACAS  
A vala após aberta deverá ser recomposta com cascalho de boa granulométrica com grãos abaixo de 2”, sendo colocada em camadas de 20 cm, 
após compactada a 95% do Proctor Normal com utilização de compactador mecânico ou manualmente por meio de soquetes, completando 
sempre em camadas de mesma dimensão até sua completa recomposição, deixando-se uma espera de 3 a 5 cm para colocação do reparador, 
conforme convier a necessidade do pavimento. Para pavimentos de grandes fluxos colocar camadas de reparador de 5 cm a 7 cm e de menor 
fluxo de veículos com 3 cm a 5 cm. Quando a compactação do solo estiver pronta, deve-se fazer a varrição do local a ser aplicado retirando-se 
todo e qualquer material solto com a finalidade de se obter total aderência do reparador com o solo. Quando houver a necessidade de 
complementação do solo com brita, a camada de brita deve ser compactada para obter uma perfeita coesão entre os grãos dos mesmos e após 
aplicar o reparador sobre a mesma. De preferência não aplicar o material sob influência de fortes chuvas. Atentar para obter um espalhamento 
homogêneo e de forma a deixar em torno de 1,5 a 2 cm acima da pista de rolamento, após assentar o reparador com soquete levemente para obter 
aderência entre os agregados, depois liberar para o tráfego. 
Ocorrendo recuperações que por problemas de má compactação ou não executado da forma especificada venha a ceder, a Contratada além de 
corrigir a irregularidade, será passível de multas conforme contrato.  
48  RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIOS 
A reconstrução dos passeios deverá ser executada de modo que se obtenham as condições anteriores à abertura das valas, dividindo-se 
fundamentalmente em dois tipos, a saber: 
Cimento comum: será de concreto de 210 kg de cimento por m3 de concreto na espessura mínima de 5 cm, com o acabamento de 2 cm de 
espessura de argamassa de cimento e areia. 
Com acabamento superior: deverão obedecer a ás características dos materiais existentes de forma a reconstruir o mais perfeitamente possível as 
condições iniciais. 
49  RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS 
A CONTRATADA fará a recomposição de guias e sarjetas todos os meios (material, equipamento e boa técnica) para que o serviço executado 
resulte melhor, ou no mínimo, igual às condições anteriores à abertura de valas. 
Deverá ser feito o assentamento, revestimento com argamassa de cimento e acabamento, de tal forma que terminado o serviço, a parte 
recomposta concorde perfeitamente com a existente, sem aparecer marcas de vala. 
50  SINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU OBRAS 
A sinalização deverá obedecer às posturas municipais, sendo que, independente do que for exigida, a CAERD poderá exigir para casos 
específicos, a critério da Fiscalização, a sinalização preventiva com cavaletes e placas de barragem, cones de borracha e iluminação ao longo da 
vala. 
 
Todo o equipamento necessário para sinalização diurna e noturna do serviço, será fornecido pela Contratada, que se obrigará a fazer de acordo 
com as especificações da Prefeitura Municipal e/ou outros órgãos fiscalizadores. 
Para os serviços noturnos a firma deve ter equipamentos de iluminação e sinalização noturna. 
Os contatos com os órgãos responsáveis municipais e outros, serão feitos pela Contratada, visando obter autorização para o trabalho na via 
pública. 
51  REPARO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ( DEFOFO,, PVC PBA e AÇO) 
 
Entende-se por rede de água as tubulações com respectivas conexões e acessórios dispostos ao longo das vias públicas, destinadas ao transporte 
de água potável. 
 
Reparo de rede de água consiste em consertos localizados em trechos das redes de água, incluindo-se suas conexões. 
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Compreende abertura de vala sobre o ponto a ser reparado a separação entre material descartável e aproveitável, o escoramento da vala, de acordo 
com a portaria 37 do Ministério do Trabalho; esgotamento da vala; substituição ou reparo do trecho da rede com problema ou das peças nele 
instalado; reaterro com solo isento de materiais estranhos; compactação da vala conforme NBR – 7122 da ABNT e recomposição do pavimento 
conforme especificações da Prefeitura Municipal e especificações técnicas da CAERD sendo que, no caso de pavimentação asfáltica, a execução 
da base de concreto ou outro material de suporte indicado ao local deverá ser concomitante ao reparo da rede de água, podendo a capa asfáltica 
ser aplicada posteriormente, obedecendo às cláusulas contratuais; limpeza e remoção do material excedente, de forma concomitante aos serviços, 
para bota-fora adequado. 
 
No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual 
deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas. 
 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo de acordo com as normas da Prefeitura e/ou 
CAERD. 
 
Quando da paralisação do sistema ou mesmo fechamento de setores com manobra de registros por parte da CAERD para execução da 
manutenção, a Contratada deverá dar total prioridade, visando agilizar o serviço no menor espaço de tempo possível para que o sistema de 
abastecimento seja restabelecido e não aja maiores prejuízos a população. 
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente 
credenciada.  
 
Limpeza na execução dos serviços: 
 
Deverá ser utilizada lona plástica ou outro meio para acomodação do solo/entulho removido através da escavação, fazendo-se com que a obra 
fique adequadamente limpa.  
 
Divulgação: 
 
Toda e qualquer abertura de vala deverá ser acompanhada das sinalizações pertinentes (EPC) e do cavalete de divulgação. 
 
52  SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS DA MALHA DE REDE DE Á GUA 
 
A substituição de registro na malha de rede de água somente poderá ser executada com prévia aprovação da fiscalização, estando este serviço 
destinado apenas para execução em situações onde for comprovada a necessidade de sua substituição. 
 
Entende-se por registro a peça em Ferro Fundido com flanges e/ou bolsas e anéis nos diâmetros variando de DN 50 mm a DN 140 mm e a peça 
em Ferro Fundido com flange e cabeçote de DN 150 mm a DN 600 mm. 
 
Compreende abertura de vala quando necessário sobre o ponto a ser reparado  a separação entre material descartável e aproveitável; escoramento 
da vala de acordo com a portaria 37 do Ministério do Trabalho, substituição ou reparo do trecho do ramal com problema ou das peças nele 
instalado; reaterro com solo isento de materiais estranhos e, para tubulações plásticas, faz-se necessário envolve-las previamente numa camada de 
areia de 30 cm; compactação da vala conforme NBR – 7122 da ABNT; recomposição do pavimento concomitante ao reparo do ramal, conforme 
especificações da Prefeitura Municipal e especificações técnicas da CAERD sendo que, no caso de demolição da pavimentação asfáltica, a 
execução da base de concreto ou outro material de suporte indicado ao local deverá ser concomitante ao serviço em questão, podendo a capa 
asfáltica ser executada posteriormente, obedecendo às cláusulas contratuais; limpeza e remoção do material excedente, de forma concomitante 
aos serviços para-bota fora adequado.  
 
No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual 
deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas. 
 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo de acordo com as normas da Prefeitura e/ou 
CAERD. 
 
A Contratada deverá verificar se a passagem de água pelo registro foi normalizada e corrigida após a conclusão do serviço. 
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente 
credenciada. 
 
Limpeza na execução dos serviços: 
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Deverá ser utilizada lona plástica ou outro meio para acomodação do solo entulho removido através da escavação, fazendo-se com que a obra 
fique adequadamente limpa.  
 
Divulgação: 
 
Toda e qualquer abertura de vala deverá ser acompanhada das sinalizações pertinentes (EPC) e do cavalete de divulgação.  
53  EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM PVC PBA/DEFOFO 
 
Entende-se por rede de água as tubulações com respectivas conexões e acessórios dispostos ao longo das vias públicas, destinadas ao transporte 
de água potável. 
 
Execução de rede de água consiste na execução de serviços de assentamento de tubos e conexões em PVC PBA/ DeFoFo/ FoFo com diâmetros 
variando de DN 50 mm a DN 600 mm, envolvendo escavação manual, escavação mecânica, reaterro de valas, transporte, carga e descarga de 
material inservível DMT igual a 5 km, transporte, carga e descarga de material de empréstimo para reaterro DMT igual a 7 km, pontaleteamento, 
esgotamento de valas com bomba, embasamento de fundo de vala com colchão de areia, cadastro técnico, teste hidrostático, inclusive limpeza e 
desinfecção da rede, sem reposição de pavimento (cascalho), com reposição de pavimento asfáltica e com reposição de pavimento passeio 
cimentado. 
  
Compreende abertura de vala sobre o ponto a ser reparado a separação entre material descartável e aproveitável; escoramento da vala, de acordo 
com a portaria 37 do Ministério do Trabalho; esgotamento da vala; substituição ou reparo do trecho da rede com problema ou das peças nele 
instalado; reaterro com solo isento de materiais estranhos; compactação da vala conforme NBR – 7122 da ABNT e recomposição do pavimento 
conforme especificações da Prefeitura Municipal e especificações técnicas da CAERD sendo que, no caso de pavimentação asfáltica, a execução 
da base de concreto ou outro material de suporte indicado ao local deverá ser concomitante ao reparo da rede de água, podendo a capa asfáltica 
ser aplicada posteriormente, obedecendo às cláusulas contratuais; limpeza e remoção do material excedente, de forma concomitante aos serviços, 
para bota-fora adequado.  
 
No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual 
deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas. 
 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo de acordo com as normas da Prefeitura e/ou 
CAERD. 
 
No caso de substituição de registro e válvulas, deverá ser recolocada a respectiva tampa da caixa do registro e/ou válvula de parada. 
 
A CAERD é responsável pelo fechamento da água para execução dos serviços, quando necessário; portanto, deverá haver uma rápida 
comunicação entre a Contratada e a CAERD, para comunicação da necessidade de fechamento e, ao término do serviço, para reabertura e 
normalização do abastecimento. 
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente 
credenciada.  
 
Limpeza na execução dos serviços: 
 
Deverá ser utilizada lona plástica ou outro meio para acomodação do solo/entulho removidos através da escavação, fazendo-se com que a obra 
fique adequadamente limpa.  
 
Divulgação: 
 
Toda e qualquer abertura de vala deverá ser acompanhada das sinalizações pertinentes (EPC) e do cavalete de divulgação. 
 
54  INTERLIGAÇÕES EM PVC/ DEFOFO 
 
As interligações na malha de rede do sistema de abastecimento de água, somente poderão ser executadas com prévia aprovação da fiscalização. 
 
Entende-se como interligação, a abertura de vala através de sondagem e a verificação da necessidade de unir as redes existentes com o objetivo 
de melhorar a condição do equilíbrio hidráulico nas proximidades e reforço de anel nas redes.  
 
Interligação de rede na malha hidráulica consiste na intervenção direta na rede de distribuição visando sanar alguma não-conformidade tal como: 
falta de pressão, desequilíbrio hidráulico, recirculação de água, incidência de ar, etc. 
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Compreende abertura de vala sobre o ponto a ser reparado a separação entre material descartável e aproveitável; escoramento da vala de acordo 
com a portaria 37 do Ministério do Trabalho, reaterro com solo isento de materiais estranhos e, para tubulações plásticas, faz-se necessário 
envolve-las previamente numa camada de areia de 30 cm; compactação da vala conforme NBR – 7122 da ABNT; recomposição do pavimento 
concomitante ao reparo do ramal, conforme especificações da Prefeitura Municipal e especificações técnicas da CAERD sendo que, no caso de 
pavimentação asfáltica, a execução da base de concreto ou outro material de suporte indicado ao local deverá ser concomitante ao serviço, 
podendo a capa asfáltica ser executada posteriormente, obedecendo às cláusulas contratuais; limpeza e remoção do material excedente, de forma 
concomitante aos serviços para-bota fora adequado.  
 
No caso de impossibilidade de recomposição original do pavimento concomitante aos serviços, a Contratada deverá apresentar justificativa a qual 
deverá ser analisada pela CAERD. No caso de não aceitação da justificativa, a Contratada estará sujeita às devidas sanções administrativas. 
 
A recomposição da capa de asfalto será executada com asfalto a quente ou qualquer outro processo de acordo com as normas da Prefeitura e/ou 
CAERD. 
 
A Contratada deverá verificar se o abastecimento na área onde houve a intervenção foi normalizado após a conclusão do serviço. 
 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada deverão ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente 
credenciada. 
 
Limpeza na execução dos serviços: 
 
Deverá ser utilizada lona plástica ou outro meio para acomodação do solo/entulho removidos através da escavação, fazendo-se que a obra fique 
adequadamente limpa, após removê-la para local indicado pela fiscalização, se necessário deverá ser varrido o local e até limpo com água. 
Divulgação: 
 
Toda e qualquer abertura de vala deverá ser acompanhada das sinalizações pertinentes (EPC) e do cavalete de divulgação.  
 
55   DOS MATERIAS, CONEXÕES, EQUIPAMENTOS. 
Os materiais que serão fornecidos pela Contratada, deverão ser classificados como de primeira (1ª) linha, conforme padrão técnico da ABNT e 
ser previamente inspecionados pela CAERD ou por entidade devidamente credenciada. 
56   CADASTRO TÉCNICO 
A CONTRATADA fará o cadastro detalhado de todos os serviços devendo ser lançados nas ordens de serviços. 
As fichas deverão conter todos os detalhes tais como: comprimentos, diâmetros, profundidades, cota, tipo de material das tubulações, peças 
especiais empregadas e quaisquer outros serviços existentes.  
Todos os ramais deverão estar amarrados a pontos fixos perfeitamente identificáveis. 
Todos os croquis levantados deverão ser entregues à CAERD. 
57  ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÔES DE OBRAS E SERVIÇOS 
Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de obras ou serviços, serão obedecidos os limites e demais 
condições estabelecidas em Lei, sendo: 
No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a apresentação da planilha orçamentária correspondente; 
Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base nos preços unitários constantes da proposta original, 
sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global contratado; 
 
Os serviços não constantes da planilha original deverão ser especificados e apresentados de acordo com o mercado local (tabela DEOSP e tabela 
SINAPI) e atentado aos preços ofertados em licitação, juntamente com as respectivas composições de preços unitários detalhadas; 
A tabela de preços de referência é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se à disposição dos Licitantes para consulta. 
 
58 - DOS RECURSOS 
Os Serviços de Apoio Comercial serão pagos com recursos próprios da CAERD proveniente do incremento da arrecadação proporcionado pelas 
ações da área comercial, e executados mediante expedição de Ordens de Serviços especificas cujos recursos estão previstos no elemento de 
despesa 315 - corte e religações/aviso de debito. 
59 - DA REMUNERAÇÃO 
O valor total previsto para o período de 06 (seis) meses, está estimado em: R$  4.733.198,04 ( Quatro  milhões, Setecentos e trinta e três mil, 
cento e noventa e oito reais, quatro centavos) , distribuídos respectivamente nas cidades de: Porto Velho, Ariquemes, Machadinho, Jarú, Ouro-
Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Guajará-Mirim, Espigão do Oeste, Colorado d’oeste, Cerejeira, que fazem parte do sistema 
operacional da Companhia de água e Esgotos de Rondônia CAERD 
Os Serviços e suas remunerações estão no Anexo 01 (um) deste Termo de Referencia. 
60 – VEÍCULOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços a serem executados fazem parte do contrato e serão de responsabilidade da Contratada. 

Todos os veículos a serem utilizados na prestação dos serviços deverão ser na cor branca, no caso de veículos pequenos, os veículos de porte 
maior ficará livre escolha da Contratada, e, ainda, deverão ter a logomarca com a seguinte inscrição a “A SERVIÇO DA CAERD”. 

Os veículos serão com ano de fabricação a partir de 2005, e do tipo: pick-up,  e motocicletas com reboque e baú. 
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Em razão a legislação de trânsito, será proibida o transporte de empregados da Contratada fora das recomendações legais, ou seja, em carrocerias.  

O transporte dos empregados da Contratada até o local do serviço a ser executado deverá ser feito de veículo tipo KOMBI, ou outro meio seguro 
que não ponha em risco a integridade física do empregado. 
61 – FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

Todo o fornecimento de material, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência será de 
responsabilidade da(s) Contratada (s). 

São Ferramentas e equipamentos mínimos exigidos, além de outros julgados necessários para execução dos serviços: 

01 alavanca 

01 picareta 

01 chave de grifo 12” 
01 chave de grifo 10” 
01 chave de grifo 08” 

01 Arco de serra 

01 talhadeira 

01 pá 

01 conjunto de iluminação noturna 

01 furadeira para ligação predial 

01 jogo de tarraxa 

01 cortador manual de tubo de fºfº 

02 vassourão de piaçava (50 cm) 

01 balde de 10 litros 
01Máquina para cortar asfalto a combustão. 

01Compactador mecânico a combustão. 

01 Cortador de rede a disco, a combustão. 
01 Bomba de sucção para esgotamento de vala. 
01 Equipamento para sinalização noturna atendendo as normas de segurança. 
01 geofone 

 
62 – SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGAD OS. 

 
Considerando que os empregados da CONTRATADA serão prepostos diretos da CAERD perante seus clientes, os mesmos deverão agir com 
educação, zelo e profissionalismo.  Para tanto a CONTRATADA deverá realizar criterioso processo de seleção e treinamento, de modo a 
assegurar todas as condições à prestação de serviços com qualidade. 
63 – UNIFORMES E EPI`S. 
A CONTRATADA deverá manter seus empregados que executam serviço externo e em contacto direto com os clientes, portando 
obrigatoriamente crachás de identificação e devidamente uniformizados, os quais deverão ser de cor diferente dos uniformes dos empregados da 
CAERD, devendo ser submetido à apreciação da CAERD para aprovação, e se compõe de: 

• Camisa de malha manga curta e manga comprida; 

• Calça jeans ou brim; 

• Chapéu pescador para cadastrista e fiscais de campo; 

• Capa de chuva dos empregados externos de nylon, contendo logotipo e identificação da CONTRATADA e da CAERD; 

Os EPI´s deverão ser fornecidos e utilizados na execução dos serviços de ligação, corte, religação, padronização de ligação, abertura de valas, 
sondagens e recomposição de pavimentos e se compõe de: 

• Calçado adequado, (bota de borracha cano longo 7 l e botina de couro) 

• Capacete; 

• Luva de raspa e malha pigmentado; 

• Protetor auricular ou abafador de ouvido; 

• Óculos de proteção; 
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• Protetor solar fator 50; 
 

O crachá, portado à altura do peito, deverá constar: 
 
Nome da CONTRATADA; 
Nome do empregado; 
RG e CTPS; 
A inscrição "A SERVIÇO DA CAERD”; 
A inscrição "A SERVIÇO DA CAERD”; 
Foto 3 x 4 recente, com no máximo 01 (um) ano; 
Fator sanguíneo. 

64 –  EQUIPE MÍNIMA DE TRABALHO 

 

   EQUIPE MÍNIMA DE TRABALHO POR UNIDADE DE NEGÓCIO 

PORTO VELHO: 

• 06  Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

• 06  Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

• 04 equipes para supressão parcial e total; 

• 04 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

• 03 equipe para recomposição de pavimentos 

• 03 equipe de padronização de ligação. 

• 03 equipe de suporte administrativo 

• 03 supervisor de campo 

GUAJARA MIRIM. 

� 02 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

� 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

� 02 equipes para supressão parcial e total; 

� 02 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

� 01 equipe para recomposição de pavimentos 

� 01 equipe de padronização de ligação. 

� 01 equipe de suporte administrativo 

� 01 supervisor de campo 

ARIQUEMES: 

• 03 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

• 02 Equipes para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

• 03 equipes para supressão parcial e total; 

• 03 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total e ligação nova; 

• 01 equipe para recomposição de pavimentos; 
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• 02 equipes de padronização de ligação; 

• 01 equipe de suporte administrativo; 

• 01 supervisor de campo. 

MACHADINHO. 

• 01 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

• 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

• 02 equipes para supressão parcial e total; 

• 02 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

• 01 equipe para recomposição de pavimentos 

• 01 equipe de padronização de ligação. 

• 01 equipe de suporte administrativo 

• 01 supervisor de campo 

JARU. 

� 01 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

� 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

� 01 equipe para supressão parcial e total; 

� 01 equipe para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

� 01 equipe para recomposição de pavimentos 

� 01 equipe de padronização de ligação. 

� 01 equipe de suporte administrativo 

� 01 supervisor de campo 

OURO PRETO. 

� 02 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

� 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

� 02 equipes para supressão parcial e total; 

� 02 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

� 01 equipe para recomposição de pavimentos 

� 01 equipe de padronização de ligação. 

� 01 equipe de suporte administrativo 

� 01 supervisor de campo 

   

PIMENTA BUENO: 

• 03 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 
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• 02 Equipes para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

• 03 equipes para supressão parcial e total; 

• 03 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial,                                                               

total e ligação nova;       

• 01 equipe para recomposição de pavimentos; 

• 02 equipes de padronização de ligação; 

• 01 equipe de suporte administrativo; 

• 01 supervisor de campo. 

ROLIM DE MOURA. 

• 02 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

• 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

• 02 equipes para supressão parcial e total; 

• 02 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

• 01 equipe para recomposição de pavimentos 

• 01 equipe de padronização de ligação. 

• 01 equipe de suporte administrativo 

• 01 supervisor de campo 

COLORADO D’OESTE. 

� 01 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

� 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

� 01 equipe para supressão parcial e total; 

� 01 equipe para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

� 01 equipe para recomposição de pavimentos 

� 01 equipe de padronização de ligação. 

� 01 equipe de suporte administrativo 

� 01 supervisor de campo 

ESPIGAO DO OESTE. 

� 01 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

� 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

� 02 equipes para supressão parcial e total; 

� 02 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

� 01 equipe para recomposição de pavimentos 

� 01 equipe de padronização de ligação. 
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� 01 equipe de suporte administrativo 

� 01 supervisor de campo 

   

CEREJEIRAS. 

� 01 Equipes de corte  tipo 1 (no cavalete); 

� 01 Equipe para Fiscalização de água suprimida e vistoria detalhada; 

� 02 equipes para supressão parcial e total; 

� 02 equipes para restabelecimento de ligação suprimida parcial, total  e ligação nova; 

� 01 equipe para recomposição de pavimentos 

� 01 equipe de padronização de ligação. 

� 01 equipe de suporte administrativo 

� 01 supervisor de campo 

  
65 – INSUMOS REQUERIDOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos necessários para a realização dos serviços com apoio e estrutura necessários que atendam 
as exigências da CAERD.  
 
66 – ESCRITÓRIOS 
 
A CONTRATADA deverá providenciar, na região de abrangência do contrato, escritório para administração dos serviços. As áreas dos imóveis 
deverão ser compatíveis com as necessidades do pessoal interno e externo da CONTRATADA e da fiscalização da CAERD. 
Na localização do escritório deverá a CONTRATADA garantir a comunicação via linha telefônica, e-mail para transferência de dados e relatórios 
a CAERD.  
 
67 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
Obriga-se a CONTRATADA a cumprir rigorosamente, com as normas e exigências previstas no Edital da licitação e em todos os seus anexos, 
bem como as constantes deste contrato, devendo ainda: 
Reforçar a sua equipe, se ficar constatada a insuficiência da mesma para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos: 
Demolir e refazer sem quaisquer ônus para a CAERD, os serviços que não forem aceitos pela fiscalização, quando constatado e emprego de 
material inadequado ou a sua execução imprópria, à vista das especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação do prazo; 
Substituir equipamentos quando constatados e considerados inadequações e/ou que resultem em paralisações dos serviços objeto do contrato, ou 
reforçar o seu parque de equipamentos, se, em virtude do atraso na execução, for necessária a sua recuperação para atendimento dos prazos 
estabelecidos; 
Não executar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de serviços sem a autorização escrita e formal da fiscalização, bem como não 
reiniciar os serviços anteriormente autorizados, sem dar a esta, conhecimento expresso; 
Não permitir o ingresso de seu pessoal ou colocação de equipamentos em terras de terceiros, sem antes receber expressa e formal autorização da 
CAERD, respondendo, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano a que seu procedimento der causa; 
Obedecer prontamente, a qualquer determinação da fiscalização, quer quanto à natureza, quer quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, inclusive 
para a execução destes, em turmas extraordinárias, aos sábados, domingos, feriados, dias santificados e períodos noturnos; 
Dar assistência, prestar os necessários esclarecimentos e acompanhar as medições procedidas pela fiscalização da CAERD; 
Fornecer os matérias e equipamentos previstos em planilhas orçamentárias e/ou de composição de acordo com as normas especifica da ABNT, 
bem como se responsabilizar pela guarda e conservação dos mesmos, até as suas aplicações; 
Providenciar a colocação, no local de serviços, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários a sua execução, em estrita 
observância, a programação prevista; 
Retirar imediatamente do local dos serviços, todo e qualquer material/equipamento que for rejeitado em inspeção feita pela fiscalização da 
CAERD. 
Ter no local dos serviços, um Almoxarifado em condições de receber, guardar e armazenar todos os matérias e equipamentos, a eles destinados. 
A CONTRATADA deverá deter conhecimento, experiência e capacidade de integração na implantação dos projetos; é responsável pela 
integração plena de todas as ações que compõem o objeto contratual.  
Não será admitido o consórcio de empresas, sendo que haverá em cada gerência de negócios, um gerente ou um encarregado para que seja um 
canal de interlocução junto a CAERD, com relação aos aspectos de gerenciamento e discussão das atividades Contratadas. 
Responsabilizar-se integral e diretamente pelos serviços contratados e mencionados em qualquer dos documentos que integram o presente edital, 
nos termos da legislação vigente, nas normas e procedimentos internos da CAERD e neste instrumento; 
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Manter a CAERD informada antecipadamente de todos os detalhes relativos às ocorrências na execução dos serviços, de acordo com as 
conveniências desta imediatamente após a ocorrência do fato;  
A CONTRATADA deve obedecer na execução e desenvolvimento de seu trabalho, as determinações da lei nº. 6.514, de 22 de dezembro de 
1977, regulamentada pela portaria nº. 3.214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e as suas alterações, além de outra legislação 
técnica vigente e as normas e procedimento internos da CAERD de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam 
aplicáveis à execução especifica da atividade apresentando: 
 
Fornecer à CAERD relação nominal dos empregados designados para execução dos serviços onde conste o número de registro de empregado, 
número e série da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social, atualizando as informações quando da substituição, admissão e demissão do 
empregado; 
Receber, a qualquer titulo, gratificações dos clientes da CAERD; 
Apresentar-se sem crachá ou documento que comprove sua identificação profissional, durante os serviços, - o crachá deverá ser portado à altura 
do peito de forma bem visível; 
Apresentar motivos não aceitos pela CAERD, para deixar de prestar quaisquer serviços, ou tê-los executados em desacordo com as instruções; 
Apresentar-se alcoolizado ou ingerir bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho; 
Proceder de maneira desrespeitosa para com os clientes, colegas ou empregados da CAERD; 
Prejudicar, de modo geral, o bom andamento dos serviços; 
Selecionar elementos com vivacidade funcional à altura, que seja cortês com o público e capacidade laborativa adequada aos serviços 
contratados, comprovados pelo administrador do contrato, quando solicitado, através de relação de empregados envolvidos nos serviços 
executados; 
Manter direto e ininterrupto contato com a CAERD, trazendo ao seu conhecimento quaisquer dificuldades que surgirem a fim de serem 
eliminadas; 
Responsabilizar-se pela mão - de - obra empregada na execução do serviço, bem como pelo seu transporte; 
Enviar a CAERD, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cópia da ficha de Acidente do Trabalho, de acordo com o anexo 1 da Norma 
Regulamentadoras nº. 18 da Portaria nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme determina a 
Lei Federal nº. 6.514 de 22 de dezembro de 1977, cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT e mensalmente, os dos estatísticos de 
acidentes do trabalho, incidentes e doenças ocupacionais, consolidados, havendo ou não essas ocorrências; em caso de acidente grave ou fatal, 
informar imediatamente a CAERD, juntamente com o boletim de ocorrência policial, quando houver; 
Reforçar, adequar ou substituir os seus recursos de equipamentos, máquinas, veículos, instalações ou pessoal, se for constatada a sua inadequação 
para realizar os serviços; 
Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que interfiram na execução dos serviços, destacando-se a 
legislação ambiental; 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação e sua qualificação na fase da licitação; 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CAERD ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da CAERD em seu acompanhamento; 
Manter os veículos utilizados na execução dos serviços portando placa ou adesivos “A SERVIÇO DA CAERD” obedecendo a padrões definidos 
pela CAERD; 
 A Contratada assumirá integral e exclusiva responsabilidade por todos os danos causados a CAERD ou a terceiros, decorrentes da execução dos 
serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruição, parciais ou totais, isentando totalmente a CAERD e assumindo todas 
as reclamações e pretensões que venham a surgir em conseqüência deste contrato, ainda que tais reclamações e pretensões sejam resultados de 
atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas encarregadas da execução dos serviços. 
A Contratada responderá, em caráter especial e indivisível pela segurança, solidez e resultado dos serviços, durante 05 (cinco) anos nos termos do 
Art. 618 do Novo Código Civil. 
 A Contratada é obrigada a manter clausula de confidencialidade sobre todas as informações técnicas cadastrais repassadas, ficando sujeita a 
multas e outras medidas judiciais. 
68 – OBRIGAÇÕES DA CAERD 
Para execução dos serviços objeto do presente contrato, a CAERD obriga-se a: 
Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços contratados; 
Disponibilizar para a CONTRATADA, os originais do seu arquivo de mapas setoriais e overlays, ficando as despesas com cópias a cargo da 
CONTRATADA. 
Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato mediante planilhas aferidas e aceitas pela CAERD. 
Exercer fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados; 
Suprir a CONTRATADA de documentos, informações e demais elementos que possuírem ligados ao presente contrato. Inclusive emitindo 
autorizações específicas para atuação junto a terceiros. 
69 – SINISTROS 
 Na ocorrência de danos a terceiros, a CONTRATADA deverá comunicar a Unidade da CAERD que fiscaliza a prestação dos serviços e vice-
versa e, em conjunto, efetuarão uma inspeção no bem sinistrado. 
Realizada a inspeção do sinistro, à CAERD elaborará um relatório com subsídios técnicos a respeito, apresentando-o à CONTRATADA que, 
através de seu responsável, aporá o seu “de acordo” ou “cliente”. 
A CONTRATADA deverá apresentar a CAERD, num prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura em documento específico, 
um orçamento para o reparo dos danos verificados. 
Todas as despesas com sinistros correrão por conta da CONTRATADA; 
No caso de sinistro e comprovado a responsabilidade da CONTRATADA, a CAERD suspenderá o pagamento (s) devido (s) até cumprir 
satisfatoriamente os valores dos reparos aos danos causados, ou deixe de executar satisfatoriamente os reparos em bens sinistrados, quando 
escolhida para efetuar esses serviços. 
70 – MEDIÇÃO - METODOLOGIA E CRITÉRIOS PARA PAGAMEN TO. 
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Os serviços serão medidos de 1º a 30 de cada mês.  
Para fechamento mensal a Contratada enviará Carta juntamente com a planilha com resumo mensal, solicitando a medição, e a CAERD no prazo 
máximo de até 3 (três) úteis,  deverá validar ou rejeitar  total ou parcialmente a medição. Ocasião esta que a CAERD deverá encaminhar Carta 
juntamente com a planilha devidamente certificada para autorizando o faturamento e emissão de nota fiscal. 
A nota fiscal deverá ser apresentada juntamente com as respectivas certidões negativas de tributos federal, estadual e municipal e demais 
encargos  previstos em lei, até o 5º (quinto) dia útil  do mês subseqüente.  
71 A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO SEGUIRÁ A SEGUINTE METODOLOGIA: 
Diariamente a Contratada deverão encaminhar devidamente planilhado os serviços executados e medidos, para fins de encerramento e 
fiscalização por parte da CAERD. (Planilha de medição anexa II). 
 Os imóveis que sofrerem ações de suspensão do abastecimento e forem constatados que tem outra fonte de abastecimento ou outros motivos que 
comprovem que em curto prazo não voltará ao faturamento tais como: terreno vago/demolido, imóvel abandonado/desocupado. Será medido o 
serviço de corte efetivamente efetuado e mediante confirmação pela fiscalização da CAERD. 

1. Caso não se confirme à informação da situação do imóvel pela fiscalização da CAERD, o serviço será glosado. 
2. Os cortes efetuados em imóveis habitados e não religado dentro de 72 horas a Contratada deverá manter uma rigorosa ação de 

fiscalização até o limite de 30 (trinta) dias a partir da data do corte.  
3. Constatado numa primeira fiscalização obrigatória da CONTRATADA, que o cliente tem outra fonte de abastecimento que não seja 

CAERD, será medido o serviço de corte efetuado. 
4. Se por ocasião da realização da fiscalização obrigatória por parte da CONTRATADA das ligações cortadas, constatar que houve 

intervenção clandestina por parte do cliente, a CONTRATADA deverá lavrar a Notificação e Auto de Infração – NAI, preenchendo 
corretamente todos os campos e encaminhar a CAERD para as providências necessárias, cujo serviço de corte somente será aferido e 
medido por ocasião da regularização/religação. 

5. Cabe ao prestador de serviços terem o controle das mudanças de situações e medir o serviço que deverá ser auditado pela CAERD e 
aprovado pela Comissão de Fiscalização através das Ordens de serviços geradas e executadas. 

6. Comprovado que a informação não procede a CAERD pagará apenas o serviço autorizado e de acordo com o parecer da fiscalização; 
7. Os serviços de supressão que a critério da CAERD solicitar tais como desligamento, supressão definitiva em terrenos vagos, lotes 

unificados ou por iniciativa administrativa de cumprimento de alguns códigos de auto de infração, deverá ser paga conforme o valor 
do serviço executado. 

8. As excepcionalidades serão tratadas mediante a gravidade da ocorrência, dispensando-se os prazos de execução estabelecidos, 
priorizando os casos de emergência e urgência, seja ele solicitado via Gerência, Coordenadoria, Diretoria e/ou vias Judiciais. 

9. A Contratada deverá manter uma equipe de plantão em feriados e finais de semana para atender eventuais reclamações de clientes, 
advindos de serviços não executados ou não executados satisfatoriamente que ocasione reclamação do cliente. 

10. Os serviços realizados e medidos pela CONTRATADA e não aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, serão retirados na 
medição e devolvidos à CONTRATADA para os reparos recomendados e/ou alterações necessárias dos serviços efetivamente 
realizados e aceitos, sem prejuízo da aplicação de multa.   

72 – FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES 
A CAERD exercerá ampla fiscalização sobre os serviços objetos do presente contrato diretamente ou por intermédio de prepostos 
devidamente credenciados, aos quais a Contratada prestará assistência requerida, facultando-lhe o acesso, em qualquer fase, época e 
local onde se processem tarefas relacionadas com o desenvolvimento dos serviços. 

1. As instalações físicas da Contratada para a realização do projeto deverão ser localizadas segundo os interesses da CAERD e com sua 
prévia aprovação, cujo espaço físico deverá acomodar toda a estrutura administrativa e operacional. 

2. A ação ou omissão da fiscalização da CAERD não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto à 
perfeição dos serviços, ao cumprimento dos prazos e a quaisquer outras obrigações legais. 

3. A não execução pela CONTRATADA, dos serviços determinados ou efetuado de forma irregular ao descrito que cause prejuízo tanto 
a Caerd como ao usuário final,  no prazo ou cronograma estabelecido CAERD, implicará em multa de 1 % (um por cento) do valor 
deste contrato pela primeira Notificação efetuada pelo gestor do contrato.  

4. A reincidência de 3 (três) Notificações quanto a atrasos ou falhas na execução  dos serviços que causem retrabalho ou prejuízo na 
execução de qualquer atividade por questões estruturais e operacionais será aplicado multa de 2% (dois por centos) do valor do 
contrato.  

5. Os valores apurados a titulo penalidades ou glosas   serão descontados no momento das medições  mensais, contundo podendo ser 
feito judicialmente. 

6. As multas serão descontadas do primeiro pagamento a que a CONTRATADA tiver direito, após a sua imposição, ou dos posteriores, a 
critério da CAERD, respondendo por elas, igualmente, as garantias contratuais referidas em contratos. 

7. As informações sobre infrações cometidas pela Contratada que resulte em prejuízos diretos ou indiretos à CAERD ou ao cliente, serão 
apuradas pela Fiscalização da CAERD, que providenciará os cálculos necessários, encaminhando-os, junto à fatura (medição), para 
desconto no próximo pagamento. 

8. A Fiscalização da CAERD emitirá documento formal à CONTRATADA, informando a aplicação da multa e o motivo que levou à 
aplicação da penalidade,  abrindo prazo 5 (cinco) dias  para contraditório e ampla defesa para recurso. 

9. Aplicam-se, subsidiariamente, ao disposto nesta cláusula às condições previstas no capítulo IV da Lei no 8.666/93. 
 

 73 -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
         QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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73.1- A Contratada deverá apresentar atestados de capacidade técnica, emitido por órgão público, autarquias, empresas da administração publica, 
direta ou indireta de saneamento ou empresas privadas de saneamento, semelhante ou compatível com o objeto, que comprove ter a mesma 
realizada serviços comerciais e manutenção dos serviços comerciais 

73.2 O(s) atestado(s) deverá (ão) conter: 
a) Identificação da pessoa jurídica emitente; 

b) Nome e cargo do signatário; 

c) Endereço completo do emitente; 

d) Período de vigência do contrato; 

e) Objeto contratual; 

f) Valor do contrato; 

g)   Descrição das atividades com quantitativos;  

h) Ter executado contratos com as especificações aqui contidas de serviços comerciais no setor de saneamento; 

i) Outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das experiências; 

j) Para comprovação da veracidade das informações apresentadas por Contratado fica reservada à CAERD a promoção de diligências 
necessárias, nos termos da Lei 8666/93, art. 43, parágrafo 3º. Assim, a veracidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados pela Contratada é de sua responsabilidade, sujeitando-se às sanções previstas nas legislações civis e penais. Os 
esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes serão sempre por escrito; e estarão, a qualquer tempo, com vistas 
franqueadas no Dossiê do Processo da Licitação; 

k) Indicação das instalações e do aparelhamento do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos serviços; 

 
l) Apresentar declaração que possui capacidade operacional de montagem de infra-estrutura com pessoal, materiais, software, 

equipamentos, acessórios e instalações para atendimento dos serviços em prazos compatíveis com as exigências da CAERD; 
73.3  A contratada deverá apresentar capital mínimo de 10% (dez) por cento do valor  de cada  lote ao qual ira concorrer.  

73.4  Serão vedadas a subcontratação do presente serviço.  

74 PRAZO PARA INICIO DAS ATIVIDADES . 

75  O prazo para o inícios dos serviços, será em  até 30 (dias) após a entrega da Ordem de Serviço.      
 
 
                Porto Velho-RO, 11 de junho de 2013. 
 
                  
 
 
 
 
                     Elizabete Gago dos Santos    Walmir Bernardo de Brito 
            Coordenadoria de Gestão de Créditos                                        Diretor Comercial e de Negócios 
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ANEXO II 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2013/CAERD 

  PROPOSTA DE PREÇOS            (Modelo) 
 

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 
 Prezados Senhores, 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para prestação dos serviços-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------, pelo preço total por____no valor de R$___________ (_____________), 
nos termos do Edital e seus Anexos. 
O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo (_________) dias, contados da data da abertura da licitação. 
Os prazos de entrega dos objetos serão de acordo com as demandas da gerência que emitirá requisição, conforme Termo de Referência, anexo I 
do Edital a contar do recebimento da Nota de Empenho. 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as 
obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como 
gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da 
empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para 
esse fim fornecemos os seguintes dados: 

LOTE I 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

 
UNID. 

 
MARCA 

 
VLR 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

DO LOTE 

01 

Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos 
serviços comerciais para as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, sistemas 
vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, 
conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes deste Termo 
de Referência Anexo I do Edital. 

  
 

01 SERV. 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
LOTE II 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

 
UNID. 

 
MARCA 

 
VLR 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

DO LOTE 

01 

Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos 
serviços comerciais para as cidades de, Ariquemes, Machadinho, Jaru e Ouro-Preto, 
sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – 
CAERD, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes 
deste Termo de Referência Anexo I do Edital. 

  
 
 

01 
SERV. 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
LOTE III 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

 
UNID. 

 
MARCA 

 
VLR UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01 

Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e 
manutenção dos serviços comerciais para as cidades de Pimenta Bueno, 
Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras, 
sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia – CAERD, conforme especificações técnicas, condições e 
quantitativos constantes deste Termo de Referência Anexo I do Edital. 

  
 
 

01 
SERV. 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
1. Prazo de entrega: 
2. Prazo de validade da Proposta: 
3. Frete: CIF 
4. Local de entrega: 
5. Valor fixo e irreajustável: R$ 
6. Informar alíquota do ICMS 
7. E demais especificações contidas no item 14. do Edital.  
8. Apresentar planilha de composição de custos por localidade separadamente por lote conforme anexo III edital. 

 
DADOS DA EMPRESA 

 
Razão Social/CNPJ/MF/Endereço/TEL./FAX/CEP 

Cidade-UF/Banco/Agência/C/C. 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
 

Nome/Endereço/CEP/Cidade-UF/CNPJ/MF/Cargo/Função 
/RG nº/Expedidor/Naturalidade/Nacionalidade 
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ANEXO III 
 

PLANIHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 
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ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO V 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2013/CAERD 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMA S RELATIVAS AO TRABALHO DE 
MENORES 
 
 

 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 e ainda, inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal que, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico n. 
032/2013. 

 
 
 

................................................ 
(Local e data) 

 
 
 
 

............................................................................... 
(Nome do representante legal da empresa 

Cargo/telefone) 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2013/CAERD 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HAB ILITAÇÃO 
 
 
 
A......................................., CNPJ/MF nº........................................., sediada  Av......................nº........ , Bairro:.......................... 
Cidade:...................., CEP.............., por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA sob as penalidades legais que até a 
presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores, em atendimento ao previsto no § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93, exigência para participação do certame 
referente ao Pregão Eletrônico nº 032/2013.  

 
 
Local e Data 
 
 
 
___________________________________________ 
   Assinatura e carimbo 
   (Representante legal).  
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ANEXO VII  
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 000/2013-CAERD 
I - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 
A -  DA CONTRATANTE 
 Razão Social:   Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-CAERD 
 Sede:    Av. Pinheiro Machado, 2112 – São Cristóvão. 
    CEP 78901-250 – PORTO VELHO - RO   
 CGC/MF:    05.914.254/0001-39 
 I.E.:   101.27648-1 
 
Representante Legal: Representante Legal: Diretora Presidente, MÁRCIA CRISTINA LUNA , brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora 
da Identidade RG nº 785.526 SSP/PB, CPF/MF sob nº 288.491.914-72, Diretor Administrativo e Financeiro, AVENILSON GOMES DA 
TRINDADE , brasileiro, casado, Economista, portadora da Identidade RG nº 440.625 SSP/RO e CPF/MF sob o nº 420.644.652-00, Diretora 
Técnica & Negócios, DEBORA MARIA CÔRTE REAL DELGADO E MEDINA  REIS, brasileira, Engenheira Eletricista, portador da 
Identidade RG sob n. º 735.036 SSP/RO e CPF/MF sob n. º 479.112.121-04 e WALMIR BERNARDO DE BRITO , brasileiro, casado, 
Administrador, Especialista, Identidade RG. nº 379244 SSP/RO, CPF/MF sob nº 408.920.852-15, todos residentes e domiciliados nesta cidade de 
Porto Velho-RO. 
 
B -  DA CONTRATADA 
 Razão Social:   
 Sede:      
 CGC/MF:    
 I.E.:      
 Representante Legal:   
 
As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente contrato que tem por finalidade estabelecer os direitos e 
obrigações das partes, autorizadas pelo Processo Administrativo nº 0449/2013, e licitado através da modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
032/2013, na forma prevista na Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 que rege a forma deste contrato, submetendo-se as partes aos referidos 
diplomas legais e demais legislação superveniente, e ainda as cláusulas e condições abaixo estabelecidas. 
 
II - DO OBJETO DO CONTRATO  – Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos serviços comerciais 
para as cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinho, Jaru, Ouro-Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, 
Colorado do Oeste e Cerejeiras, sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, conforme 
especificações técnicas, condições e quantitativos constantes deste Termo de Referência Anexo I do Edital. 

LOTE I 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

 
UNID. 

 
MARCA 

 
VLR 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01  01 Serv.    

 
LOTE  II 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

 
UNID. 

 
MARCA 

 
VLR 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01  01 Serv.    

 
LOTE III 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

 
UNID. 

 
MARCA 

 
VLR 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01  01 Serv.    

 
 

CLAUSULA 1ª – Contratação de empresa prestação de serviços técnicos comerciais, e manutenção dos serviços comerciais para as cidades de 
Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Machadinho, Jaru, Ouro-Preto, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste 
e Cerejeiras, sistemas vinculados e operados pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, conforme especificações técnicas, 
condições e quantitativos constantes deste Termo de Referência Anexo I do Edital. 
  
Parágrafo 1º - Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, devidamente assinada e 

rubricada no Processo Administrativo nº 0449/2013. 
 
Parágrafo 2º - O Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2013, seus anexos, a proposta e os documentos que integram em 

sua totalidade. 
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Parágrafo 3º - As normas, as especificações gerais, as instruções em uso, as disposições regulamentares da empresa 
CONTRATANTE e demais elementos existentes que sirvam à definição do objeto e das prestações contratuais, 
bem como os demais elementos necessários à execução do presente contrato. 

 
III - DO REGIME DA CONTRATAÇÃO OU FORMA DOS SERVIÇOS 
 
CLÁUSULA 2ª - O regime da contratação ou forma dos serviços licitados, será o indireto, por menor preço por lote. 
 
IV - DO PREÇO DO OBJETO LICITADO 
 
CLÁUSULA 3ª - O preço global do presente contrato, é de R$ __________ (_______________). 
 
V - DO EXAME, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO LICITADO. 
 
CLÁUSULA 4ª-  O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviços. 
  

1 Os objetos licitados serão entregues conforme Termo de referencia do anexo I do edital.  
 

2  Os objetos licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Serviços 
pela contratada. 

 
3 O proponente vencedor obrigar-se-á fornecer todo o objeto licitado, no local designado no Termo de Referência anexo I do 

edital, sendo inteira responsabilidade de reposição do mesmo, que a qualquer tempo venha a ser constatado como irregular 
ou desconforme; 

 
4 O fornecedor adjudicado se obriga a fornecer todo o objeto licitado dentro do prazo estipulado, sob pena de desobrigar a 

CAERD, pela aquisição do objeto licitado, podendo esta convocar as demais participantes pela ordem de classificação, para 
que no prazo de 08 (oito) dias úteis, proporem a entrega dos produtos pelo preço classificado como vencedor do certame. 

 
VI - DA FONTE DE RECURSOS 
 
CLÁUSULA 5ª - Os recursos Orçamentários da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, do faturamento, elemento de despesa nº 
413.105.215, instaurado através do Processo Administrativo nº. 0449/2013. 
 
VII - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA 6ª -  O faturamento ocorrerá mensal de acordo com a Ordem de Serviços do autor do contrato na ocasião do pedido dos objetos 
licitados. 
 

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

 
2-  As medições serão elaboradas por avaliações mensais dos serviços executados com base no termo de referencia do anexo I 

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

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

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

faturas correspondentes. 
 

5 -  Na hipótese de antecipação de pagamento, será concedida compensação financeira descontando-se do valor respectivo a 
parcela referente à variação "Índices Geral de Preço Médio - IGPM” da Fundação Getúlio Vargas, da data de efetivo 
pagamento até a data do vencimento. O faturamento ocorrerá na ocasião da prestação do serviço do objeto licitado, de 
acordo com as ordens de serviços do gestor do contrato. 

 
 
Parágrafo Único - Deverá acompanhar as Notas Fiscais/Faturas, provas de recolhimentos previdenciários e fiscais relativas ao 

INSS, FGTS, TRABALHISTA e ainda, regularidade junto a Fazenda Federal e Divida Ativa da união, Estadual 
e Municipal, sob pena dos valores correspondentes aos mesmos, serem retidos pela Contratante no referido 
pagamento. 

 
CLÁUSULA 7ª - O ressarcimento financeiro decorrente de eventuais atrasos de pagamento, será calculado do dia subseqüente ao vencimento 
da fatura, até a data do efetivo pagamento, a aplicação de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre a Nota Fiscal/Fatura em atraso 
“pro-rata dies”. 
 
IX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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CLÁUSULA 9ª - São obrigações da CONTRATADA; 
 
Além daquelas constantes no item 61 e seus subitens do anexo I do edital no Termo de Referência e daquelas determinadas por leis, decretos, 
regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATADA se obrigará: 
 
 
1. Corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, (incluindo seus empregados em serviço), às suas expensas, no todo em parte, o objeto do 
contrato em que se verifiquem vícios ou incorreções resultantes da execução ou que a impeçam. 
 
2. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, decorrentes de modificações de 
quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o Art. 65, 
da Lei Federal 8.666/93, sendo os mesmos, objeto de exame da Assessoria Jurídica – AJU. 
3. A comunicar a CONTRATANTE,  verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 
alterações ou acontecimentos que impeçam mesmo temporariamente, de cumprir seus deveres e responsabilidade, relativos à execução do 
Instrumento Contratual, total ou parcialmente, por motivo de caso fortuito ou de por força maior; 
 
4. Informar na planilha de preços obrigatoriamente os tipos e marcas dos serviços a serem utilizados. A sua não observância ensejará a 
desclassificação da empresa naquele item. 
 
5. Informar a qualidade e garantia dos materiais, caso a empresa não apresente, ela estará desclassificada. 
 
6. A inobservância ao disposto nos itens acima, implicará no andamento do processo até a sua regularização. 
 
7. A contratada deverá oferecer os serviços a serem confeccionados, conforme discriminado no Termo de Referência na Caerd, em anexo.  
 
9. É obrigação da contratada é de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA 10ª - São obrigações da CONTRATANTE; 
 
Além daquelas constantes no item 62 e seus subitens do anexo I no Termo de Referência/Projeto Básico e daquelas determinadas por leis, 
decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se obrigará: 
 
1 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Edital, desde que estabelecidas às condições regidas no Contrato. 
 
2 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos materiais pela Contratada. 
 
3 - A fiscalização exercida pela CAERD, terá em especial poderes para sustar a entrega dos os objetos que estejam em desacordo com a 

discriminação do objeto contratado. 
 
4 - Exigir reparo a possíveis danos causados à Administração ou a terceiros, por culpa ou dolo da Contratada. 
 
5 - Deverá atender as alterações da Lei Complementar n. 123/06, conforme regulamentada pelo Instrumento convocatório. 
 
X - DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 
 
CLÁUSULA 11ª - Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente, que obste cumprimento 
nos prazos e demais obrigações instituídas neste contrato, ficará a CONTRATADA isenta de multas e penalidades pertinentes, justificando-se, 
destarte, a alteração do cronograma aprovado. 
 
XI -  DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 
 
CLÁUSULA 12ª - Todos os entendimentos sobre os serviços ora contratados, bem como comunicações, solicitações, avisos e outros 
imprevistos, somente serão considerados para os fins de direito, quando feitos por escritos e entregue ou recebidos mediante protocolo. 
 
XII - DAS PENALIDADES  
 
CLÁUSULA 13ª- Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no Contrato, erro de execução ou demora na entrega dos 
serviços, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 
seguintes penalidades: 
 
1 -  Multa de 0,05% (Cinco centésimos por cento) ao dia, por atraso sobre o valor total do Contrato, até o limite de 2% (dois por cento). 
 
2 - Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a CAERD, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
 
3 - A CAERD fará glosa direta e integralmente na fatura, nos casos revistos de atraso ou inexecução parcial do objeto licitado, devendo 

comunicar por escrito o motivo do débito à Contratada. 
 
XIII - DA REJEIÇÃO  
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CLÁUSULA 14ª - A CONTRATANTE assiste o direito de recusar quaisquer materiais, que na fase de entrega não estejam em conformidade 
com o ajustado, através de ato de recusa expedido pela Gerência de Gestora do Contrato, desde que consignados os motivos. 
 
XIV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS 
 
CLÁUSULA 15ª - A execução do presente contrato obedecerá às disposições da Lei 8.666/93, sendo que todas as dúvidas decorrentes da 
execução contratual serão dirimidas preservando-se os direitos da CONTRATADA, sem prejuízo do interesse público. 

 
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA 16ª - À CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo descontar dos créditos eventualmente existentes, toda e 
qualquer importância que lhe for devida pela CONTRATADA, por descumprimento ou infrigência das cláusulas ajustadas no presente contrato. 
 
CLÁUSULA 17ª - Pela inexecução total ou parcial do fornecimento do material licitado, a CONTRATADA estará sujeita a multa 
compensatória de 20% (vinte por cento) do preço global ora ajustado. As multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de 
uma não excluindo a da outra, ambas independentes e cumulativas. 
 
XVI - DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
CLÁUSULA 18ª - A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo promover unilateralmente a extinção antecipada do Termo Contratual, desde 
que se configurem quaisquer das hipóteses elencadas nos Art. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 
 
Parágrafo Único - O descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condições especificadas, facultará à 

CONTRATANTE a imediata rescisão do presente contrato, independente de pagamento de qualquer multa, seja 
a que título for. 

XVII - DO FORO 
 
CLÁUSULA 19ª - As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO como único competente para dirimir qualquer 
pendência decorrente do presente instrumento, renunciando a qualquer outro mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor. 
       Porto Velho-RO, 
PELA CAERD/CONTRATANTE 
 
 
AVENILSON GOMES DA TRINDADE                  DEBORA MARIA DE C.R.D. MEDINA REIS 
Diretor Administrativo Financeiro                                  Diretora Técnica e Negócios 
    

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

 
 
 

 


