
               
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013 
 
 
 
 

 
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, 
comunicam aos interessados, que se encontra instauradas a licitação do processo administrativo n. 0906/2013/CAERD, sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 063/2013, 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:  Registro de Preços para aquisição de móveis em geral (MOBILIÁRIOS), para atender as necessidades da Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia-
CAERD em Porto Velho-RO e demais localidades do interior do estado, buscando a padronização, conforme especificações técnicas constantes no Termo de 
Referência anexo I do Edital. 
 
 
 
FONTE DO RECURSO – Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, a respectiva despesa decorrente da contratação fica consignado no orçamento da 
Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, do faturamento e da arrecadação, exercício de 2013, Elementos de Despesas nº 132.102.009, instaurado 
através do Processo Administrativo nº 0906/2013. Sendo estimado para o  lote I – no valor de R$ 52.456,29 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis 
reais e vinte e nove centavos), lote II – no valor de R$ 182.989,33( cento e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), lote III – no 
valor de R$ 78.280,00 (setenta e oito mil, duzentos e oitenta reais) lote IV – no valor de R$ 40.056,67 (quarenta mil, cinquenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos),  lote V – no valor de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), lote VI – no valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), lote VII – no 
valor de R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) 
 
 
A DISPONIBILIDADE DO EDITAL: será através do site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 18 de Fevereiro de 2014. Maiores informações poderão ser 
obtidas por meio dos telefones: Fone 69-3216-1728, 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 das 14:00h às 18:00h e pelo  e-mail  cplmo@caerd-ro.com.br e 
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 07 de Março  de 2014. 
 
 
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 07 de Março 
de 2014. 
 

 
Porto Velho – RO, 20 de novembro de 2013. 

 
 
 

CLERY NEUSA BRUNHOLI 
Pregoeiro da CAERD 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2013 – CAERD  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SRP Nº 00/2013 

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 tornam público que se encontra 
instauradas a LICITAÇÃO na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N. 063/2013, tipo MENOR PREÇO POR LOTE , tendo por 
finalidade a qualificação de empresa, e a seleção de proposta, visando o Registro de Preços para Eventual Aquisição, instaurado através 
do Processo Administrativo nº 0906/2013, 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, visando o Registro de 

Preços para Eventual Aquisição 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 07 de Março de 2014. 
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 MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO 

TRABALHO DO MENOR; 
ANEXO IV  MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO;  
ANEXO V MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2. DO OBJETO  
 
2.1 Aquisição por  Registro de Preços para aquisição de móveis em geral (MOBILIÁRIOS), para atender as necessidades da Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondonia - CAERD em Porto Velho-RO e demais localidades do interior do estado, buscando a padronização, conforme especificações técnicas constantes no 
Termo de Referência anexo I do Edital. 
 

 2.2 A existência de preço registrado não obriga a Caerd a firmar as contratações nas quantidades no anexo II, ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios respeitados a legislação relativo ás licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 

3.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

3.1- Se a eventual contratação ocorrer neste exercício, a respectiva despesa decorrente da contratação fica consignado no orçamento da Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia – CAERD, do faturamento e da arrecadação, exercício de 2013, Elementos de Despesas nº 132.102.009, instaurado através do Processo 
Administrativo nº 0906/2013. 
 

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. 
 
 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 08:00h às 
12:00h e das 14:00h às 18:00h, de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Pinheiro Machado, 2112, bairro: São Cristovão, em Porto Velho/RO - CEP: 
76.804-046, e Telefone  69-3216-1728 e pelo e site: w ww.caerd-ro.com.br 

 
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. 
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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, dentro do horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h 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: (69) 3216-1728, 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. 
 

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; 

 
 
 



                                        

 4

 
 
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 Com plementar 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) PROPONENT E(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; 
 
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 
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9.1. A partir das 10:00 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA) do dia 07 de Março   de 2014, 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  até ser declarado vencedor, 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. 
 

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”, pedido de 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. 
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12.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 
 
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 Será admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para cada lote. 

 
13.1.3 A aquisição de lote único deve-se ao fato de serem insumos elétricos facilmente encontrados no mercado do ramo tornando assim mais 

 vantajoso para a CAERD gerenciar um único contrato e facilitando assim a aquisição e a entrega do  material.   
 

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. 
 

 
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 ofertados, incluindo marca, modelo e todas demais informações necessárias ao julgamento da proposta, se possível 
folder dos mesmos. 
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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 E-mail. www.cplmo@caerd-ro.com.br devidamente assinadas; 
 
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 07h30min h às 13h30min, 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) 
 
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 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 IV 
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 III 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; 

 
15.1.7 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; 

 
15.1.8. 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; 
 
15.1.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
15.1.10. 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, devidamente atualizado. 
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15.1.11. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante nos últimos 30 (trinta) dias; 
 
15.1.12. Apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei. 

 
 
15.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), exigência prevista no inciso I, do artigo 29, da Lei n.º 8.666/93, devidamente 
atualizada. 
 
 
15.3. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
 
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, será assegurado o prazo de 2 (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 subitem  acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CAERD convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação;  

Observação:  

A Lei Complementar nº. 123 de 14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte estabeleceu a definição de 
Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, a saber: 11  

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no  

10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que:  

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);  

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).  

 § 4o Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos 
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita 
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;  

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 
trata o inciso II do caput deste artigo;  

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;  

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;  

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento 
ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e 
de capitalização ou de previdência complementar;  

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores; 12 X – constituída sob a forma de sociedade por ações.”  

15.6 - Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgão e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;  
 
 
 
15.7 - 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. 
 
15.8. 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 07h30min às 13h30min, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis. 
 
15.9. 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 CAERD possa encaminhar ao Pregoeiro correspondente, conforme modelo abaixo: 
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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 

 
15.10 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: (069) 3216-17328 e Telefone: (069) 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; 
 
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 PRAZO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO PREÇOS 

 
18.1. Homologado o julgamento, o (s) licitante (s) vencedor (es) será (ão) convocado(s) para assinar a Ata de Registro de Preços com vigência de 12 
(doze) meses, contadas de sua publicação, devendo fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
 
 
 do recebimento da convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma 
única vez, e por igual período, sob pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste edital. 
 
18.2. A critério da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, obedecida à ordem de classificação e dentro do prazo de validade da Ata, o licitante 
vencedor, cujo preço tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços, será convocado para assinar ao termo de contrato ou aceitar/retirar o 
instrumento equivalente (Autorização de Fornecimento – AF), devendo fazê-lo, também, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a prorrogação do prazo, uma única 
vez, e por igual período, conforme estatui o parágrafo primeiro do art. 64 da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste 
edital. 
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18.3. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD para a assinatura 
da Ata de Registro de Preços e/ou Termo de Contrato/Instrumento Equivalente, a Administração, a seu critério, poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 5 (cinco) dias, a contar 
da data de seu recebimento. 
 
18.4. Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar/retirar o Instrumento Ata de Registro de Preços e/ou o 
Termo de Contrato/Instrumento equivalente 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, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
18.5. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas no certame licitatório, sem que haja convocação por parte desta Companhia para 
assinatura da Ata de Registro de Preço, fica (m) o (s) licitante (s) liberado(s) dos compromissos assumidos. 
 
18.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta de preços da empresa adjudicatária, farão parte integrante da Ata de Registro de Preços e 
do Termo de Contrato/Instrumento equivalente a ser firmado, independentemente de transcrição. 
. 
 

19.  DO LOCAL E PRAZO DE  ENTREGA DO OBJETO LICITAD O  
 
19.1    Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da CAERD, localizado na Estrada do Santo Antônio nº 4203 – CEP 76.805-696 – Bairro 

Triângulo – Cidade de Porto Velho – Rondônia. Fone 69 3216 1756 
 

19.2     Até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da AF. 

19.3     Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da CAERD na Estrada de Santo Antonio s/nº - Triangulo, na cidade de Porto    Velho–RO. 

19.4     Os bens serão destinados ao uso de diversos setores da CAERD, (capital e interior) e serão adquiridos conforme a necessidade. 

 

20. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO 
 

20.1     A contratada deverá efetuar a entrega dos materiais constantes na Autorização de Fornecimento – AF, conforme a necessidade da Companhia 
de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, sendo as entregas de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do 
recebimento da AF (Autorização de Fornecimento).  

 
20.2  Os Materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem que preserve a integridade do mesmo durante o transporte e manuseio 

de carga e descarga; 
 

20.3 Deverão ser observadas as especificações de cada material, correndo por conta da empresa vencedor do certame licitatório qualquer falha 
ou descumprimento das especificações requisitadas, bem como imperfeições detectadas no recebimento por parte da CAERD; 
 

20.4   Será de responsabilidade da empresa vencedora as despesas com frete, e tributos incidentes sobre os materiais, bem como         despesas 
com a descarga dos materiais no almoxarifado central da CAERD. 
 

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

20.6 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, 
comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento dos materiais; Responsabilizar-se pelos danos 
causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

 

20.7 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 dos materiais fornecidos; 

 
20.8 Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito 

da qualidade do fornecimento dos materiais; 
 
20.9 Acatar as determinações feitas pela Contratante no que tange ao cumprimento do objeto do Contrato; 
 
20.10 Arcar com as despesas diretas e indiretas e com as providências necessárias à legalização do fornecimento e serviços contratados, inclusive 

no que se refere à assistência técnica no período de garantia, obtendo todas as licenças, autorizações e franquias necessárias e recolhendo os 
emolumentos prescritos em lei. 

 
 
21. DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

21.1 Ata de Registro de Preços, será rescindido caso ocorra qualquer dos motivos previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuízos do previsto neste 
Edital.  

 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 
Além daquelas constantes no Termo de Referência/Projeto Básico e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a Detentora da Ata se obrigará: 
 
 
22.1. 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. 

 
22.2. A comunicar a CAERD, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou 

acontecimentos que impeçam o cumprimento da entrega do objeto licitado. 
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22.3 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preço todas as condições exigidas no Termo de Referência anexo I. 

 
22.4   Emitir nota fiscal do objeto licitado e encaminhar a CAERD juntamente com de certidões negativas conforme IN – Instrução     Normativa 

002/CGE/005.  
 
 

22.5   O fornecedor deverá providenciar em data a ser negociada entre cliente e fornecedor, equipe técnica para apoiar o cliente na análise e 
recebimento dos bens. A entrega completa dos bens deverá ser realizada pela licitante sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

 
22.6     Os bens recusados pela CONTRATANTE na etapa de recebimento preliminar deverão ser substituídos pelo fornecedor, sem qualquer ônus para 

o cliente, em um prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do registro do pedido formal do cliente, sob pena do fornecedor 
vir a ser desclassificado; 

 
22.7    Tendo sido os bens aprovados na etapa de recebimento preliminar, a CONTRATANTE providenciará o recebimento definitivo dos mesmos e 

a aprovação da liberação de pagamento do fornecedor 
 
22.8  Não serão feitos pagamentos parciais. Somente após o recebimento definitivo de todos os bens de cada pedido (AF) é que será providenciado o 

pagamento de qualquer valor para o fornecedor. 
 
22.9     GARANTIA : A garantia será igual ao do fabricante do bem, devendo ser especificada na Proposta. 
 
22.10  ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A assistência técnica deverá ser executada na cidade de Porto Velho/RO. 

 
22.11  MANUTENÇÃO DOS BENS: Deverá haver assistência técnica no período de garantia, credenciada para manutenção na cidade de Porto 

Velho/RO. 
 

22.12   O fornecedor deverá providenciar em data a ser negociada entre cliente e fornecedor, equipe técnica para apoiar o cliente na análise e 
recebimento dos bens. A entrega completa dos bens deverá ser realizada pela licitante sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

 
22.13  Os bens recusados pela CONTRATANTE na etapa de recebimento preliminar deverão ser substituídos pelo fornecedor, sem qualquer ônus para 

o cliente, em um prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do registro do pedido formal do cliente, sob pena do fornecedor 
vir a ser desclassificado; 

 
22.14  Tendo sido os bens aprovados na etapa de recebimento preliminar, a CONTRATANTE providenciará o recebimento definitivo dos mesmos e a 

aprovação da liberação de pagamento do fornecedor; 
 
22.15     Não serão feitos pagamentos parciais. Somente após o recebimento definitivo de todos os bens de cada pedido (AF) é que será providenciado 

o pagamento de qualquer valor para o fornecedor. 
 
22.16  DO RECEBIMENTO E MONTAGEM 
 

a) O recebimento do material será efetuado conforme item 8.1 deste Termo. 
 
b) A montagem dos equipamentos e materiais permanentes, especialmente as estações de trabalho e armários, será solicitada através da 
gerencia de Patrimônio e Acervo Documental - GPAD. 
 
c) A licitante vencedora deverá providenciar a montagem de cada móvel ou acessório nas dependências da CAERD, sito a Estrada do Santo 
Antonio, 2112 – S. Cristóvão – Porto Velho-RO ou em local mais apropriado que não venha a causar dano no transporte até o destino final. 

 
23. DAS OBRIGAÇÕES DA CAERD: 
 
Além daquelas constantes no Termo de Referência e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CAERD se obrigará: 
 
a) a fornecer à DETENTORA  os dados e os elementos necessários a entrega dos objetos licitados; 
b) a efetuar o pagamento de acordo com estipulado na clausula X da Ata de Registro de Preço 
c) a notificar a DETENTORA , por escrito, da eventual aplicação de multas. 
 
 

23.1  O recebimento e instalação do objeto do contrato serão acompanhados e fiscalizados por representante da contratante designado para este fim, 
nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93; 

 
23.2  Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
 
23.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela               contratada. 

 
 
24. AS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO 
 

24.1 - O faturamento ocorrerá na ocasião da entrega dos objetos licitados, de acordo com as requisições do gestor do contrato/Ata de Registro de Preço. 
 
 
24.2 - O pagamento dar-se-á 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado e da data de recebimento das Notas Ficais devidamente certificadas pelo 

Gestor do contrato/Ata de Registro de Preço na CAERD, ficando o mesmo com a responsabilidade de tramitar o processo até a Gerencia 
Administrativa, para que sejam providenciados registro e pagamento.  

 
24.3 - Deverão acompanhar a Nota Fiscal e dados bancários, Conta Corrente, Agência, Banco e cópias autenticadas dos comprovantes de Regularidade 

junto a Fazenda Federal, Divida Ativa da União, FGTS, INSS, Estado e Município e Dívida Trabalhista. 
 
24.4     Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal o documento será devolvido imediatamente para substituição ou emissão de 

“carta de correção”. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de prazo de pagamento. 
  
 
25. ATRASO DE PAGAMENTO 
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25.1-Havendo atraso no pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à DETENTORA, 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 
 

26.1. Comete infração administrativa o licitante/adjudicatário que:  
 

26.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de 
contrato ou retirar/assinar Instrumento equivalente decorrente da ata de registro de preços; 

26.1.2. apresentar documentação falsa; 
26.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
26.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
26.1.5. não mantiver a proposta; 
26.1.6. cometer fraude fiscal; 
26.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

 
26.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
26.2.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
26.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD pelo prazo de até 5 

(cinco) anos. 
26.2.3 demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber; 

 
26.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com qualquer das demais; 
 
26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

27. DO REAJUSTAMENTO 
 

27.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
27.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
 

28. DA FISCALIZAÇÃO 
 

 2.7.1 – Será realizada pelo Gestor do Contrato. 
 
 

29. DAS RESPONSABILIDADES 
 

29.1. A DETENTORA 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, previdenciária ou 
securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à DETENTORA. 

 
29.1.2. A CAERD não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela DETENTORA com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da DETENTORA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
29.1.3. A DETENTORA 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. 
 
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. 
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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 69 3216 1728, 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, 20 de novembro de 2013. 
 
 

CLERY NEUSA BRUNHOLI 
Pregoeiro da CAERD 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 1. OBJETO 
Registro de Preços para aquisição de móveis em geral (MOBILIÁRIOS), para atender as necessidades da Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia-CAERD em 
Porto Velho-RO e demais localidades do interior do estado, buscando a padronização. 

2. JUSTIFICATIVA  

Com objetivo de tornar o atendimento ao público cada vez mais eficiente e dinâmico, bem como oferecer uma melhor condição de trabalho aos colaboradores que 
laboram nestas atividades de atender aos nossos clientes externos, visando ainda cumprir com as exigências das normas que se referem à ergonomia, a Empresa 
sente a necessidade de substituir o mobiliário de alguns setores, considerando a vida útil dos mesmos, assim como visando à padronização. 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS 

Item Especificação Unidade Quant. Preço Unitário Total 
 

01 
MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO , individual, tampo em 
melamínico (BP) de 15 mm na cor cinza cristal, tampo com três furos 
passa cabos com 60 mm de diâmetro, bordas com acabamento em PVC 
na cor cinza, painel frontal em madeira aglomerado em 15 mm de 
espessura revestido em melamínico de Baixa Pressão. Medidas: 1200 
mm x 1500 mm x 600 mm x 750 mm de altura. Gaveteiro em madeira 
com duas gavetas frente das gavetas na cor azul, puxador tipo alça de 
sobrepor, chaves, perfis plásticos de 15 mm, pés em aço, com sapatas 
reguláveis para correção de desnível de piso, as partes metálicas são 
pintadas em pó na cor cinza cristal.  Modelo: ETP 1215/Mxg-02.  

Unidade 60   

Item Especificação Unidade Quant. Preço Unitário Total 
 

02 
MESA DE TRABA LHO  em 100% MDF nas cores (cinza, tabaco ou 
maple), tampo com 25 mm de espessura, estrutura painel fechada de 
15 mm engrossurada nas extremidades com 25 mm, acabamento em 
ambos os lados com sistema de pintura por impressão em acrílico UV. 
Saia frontal em chapa de aço perfurada e pintada. Bordas usinadas, 
arredondadas e pintadas, Montagem feita através do sistema de 
minifix, parafusos auto-atarrachantes zincados. Sapatas de poliestireno 
injetado e pintado na cor argenta Mesa, medindo 136cmx70cmx75cm 
com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas, com chaves, em mdf de 15 mm 
de espessura, fundo e costa das gavetas em três mm de espessura, 
corrediças e fechadura metálicas com roldanas em nylon. Medindo: 
25,8cmx37, 5 cmx37, 5 cm puxadores em alça de poliestileno injetada 
e pintado, na cor argenta + Conexão 90° medindo 75cmx77cm, com 
coluna de sustentação em tubo redondo + Mesa para computador 
medindo 900cmx700cmx740cm + teclado retrátil. 

Unidade 02   

Item Especificação Unidade Quant. Preço Unitário Total 
03 

MESA REDONDA  PARA REUNIÃO em madeira 100% MDF, na 
cor cinza, com 25 mm de espessura, tampo da mesa revestido em BP- 
melaminico de baixa pressão, bordas do tampo com acabamento em 
PVC 2 mm, montagem por sistema de minifix, estrutura em tubo de 
aço redondo com pintura na cor cinza, base inferior em madeira 100% 
MDF na cor cinza, com suporte para apoio dos pés em aço, medindo 
1100x750cm, com sapatas e regulagem de altura, para desnível de 
piso. 

Unidade 05   

Item Especificação Unidade Quant. Preço Unitário Total 
 
04 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR- Tampo em melamínico 
de 15 mm de espessura, na cor cinza, bordas com perfil de acabamento 
em PVC na cor azul, saia em melamínico com laterais em aço, sapatas 
deslizantes e reguláveis para desnível de piso, ponteiras de proteção, 
medindo 1210 x 615 x 740 cm, com um gaveteiro fixo com duas 
gavetas, com chaves.  

Unidade 20   

Item Especificação Unidade Quant. Preço Unitário Total 

05 
MEAS PARA IMPRESSORA, com 04 rodízios, sendo 02 com trava, 
tampo e estrutura confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, na 
cor branca painel frontal e 01 gaveta com puxador redondo, medindo: 
AxLxP (75x53x43) 

 Unidade 

 

 

 

10 

 

 

 

  

tem 
Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 

 
06 
 
 
 

MESA DE REUNIÃO  PARA 12 LUGARES cadeira secretária 
confeccionada em 100% em MDF revestida em BP – melanina de 
baixa pressão, NA COR CINZA , de 25 mm de espessura no tampo e 
laterais. Acabamento em ambos os lados com pintura de impressão em 
acrílico UV. Bordas com acabamentos em PVC 2 mm sapatas com 
regulagem de altura com parafusos e bucha metálica em aço revestido 
em poliestireno – PU injetado; Montagem por sistema de minifix e 
parafusos de aço zincado. Medindo: 272x103, 5x750.  

  Unidade 
 

02 
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Item 
Especificação Unidade Quant. Preço Unitário Total 

 
07 POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA , Assento: Compensado 

multilaminado 14 mm; Espuma injetada anatomicamente com 60 mm 
de espessura média e densidade 50 a 60K g/m3. Medindo: 480 de 
largura x 460 de profundidade. Encosto: Compensado multilaminado 
12 mm; contra-encosto confeccionado com capa de plástico rígido, 
Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e 
densidade 50 a 60 Kg/m3. Medindo: 440 de altura x 470 de largura. 
Assento e Encosto revestido em tecido vinil na cor azul. Braços “T” 
regulável com gatilho para regulagem de altura, estrutura em 
polipropileno injetado de alta resistência. Base giratória desmontável 
com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas 
de aço que facilitam o giro; coluna com mola gás para regulagem de 
altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca; 
Mecanismo backsystem; de estrutura monobloco, com assento fixo 
tendo 3° de inclinação e furos com distâncias entre centros de 
125x125mm. Suporte do encosto com regulagem de altura, através de 
manipulo. Inclinação do encosto mediante acionamento de uma 
alavanca no lado esquerdo podendo assim obter infinitas posições. 
Possui molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste 
automático na frenagem do reclinador. Componentes metálicos com 
tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo 
híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200ºC. 
Dimensões: 590 distância entre braços; 880/980 de altura total da 
cadeira; 230 altura do braço; 470/570 altura da base; 730 de largura. 
De acordo com as NR 17 

Unidade 100   

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 
 

08 

 
CADEIRA GIRATORIA CAIXA . Assento: compensado 
multilaminado 12 mm, espuma injetada anatomicamente com 45 mm 
de espessura                                               
e densidade 50 a 60kg/m³, medidas: (lxp) 480mmx440mm 
revestimento em vinil na cor azul. Encosto multilaminado 12 mm, 
contra-encosto com capa de plástico rígido, espuma injetada 
anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade 60 a 60 
kg/m³, medidas: (lxp) 420mmx280mm. Base giratória desmontável 
com aranha de 5 hastes apoiadas sobre sapatas de nylon com esfera de 
aço que facilitam o giro, medindo: altura total: 1000x110mm coluna 
com mola gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos 
ao sentar, acionada por alavanca. Componentes metálicos com 
tratamento de superfície em fosfato de zinco, pintura a pó do tipo 
hibrida com camada de 60 mícron e cura em estufa à 200ºc. Medidas:  

Unidade 02   

Item 
Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 

09 
CADEIRA FIXA . Assento: Compensado multilaminado 10 mm; 
espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, revestida 
em vinil na cor azul, medindo: 440L x 395P. Encosto: estrutura do 
encosto em polipropileno rígido; espuma injetada anatomicamente 
com 40 mm de espessura. Medindo: 350L x 265. CONTRA-
ENCOSTO: confeccionado em polipropileno rígido; Estrutura  04 
pés tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de diâmetro; sapatas 
em polipropileno injetado; Componentes metálicos com tratamento de 
superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida com 
camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200ºC. 

Unidade 60   

Item 
Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 

10 
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA,  assento confeccionado 
em polipropileno (PP), no sistema injeção termoplástica na cor azul 32, 
medindo 470mm de largura e 400mm de profundidade. Possui 
encaixes de garras para fixar-se na estrutura e seu travamento é feito 
com parafusos do tipo AA. Encosto Confeccionado em polipropileno 
(PP), no sistema de injeção termoplástica na cor verde 32 ,medindo 
465mm de largura e 320mm de altura. Fixa-se na estrutura através de 
pino-tampão também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma 
cor do encosto. Estrutura:  Confeccionados em tubo ablongo de 16 x 
30 mm, com parede na espessura de 1,2 mm em aço carbono, curvados 
em máquinas específicas unidos pelo sistema de solda MIG. É tratada 
com banho de desengraxamento e, posteriormente, pintura eletrostática 
tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220ºC na cor preta. 

Unidade 10   

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 

11 
 

 
SOFÁ MODULAR DE 03 LUGARES, sem braços, estofados em 
compensado com espuma injetada, controlada 55 a 65 kg/m³, com 
revestimento assento/encosto/contra encosto em  vinil na cor azul. 
Borda frontal dos assentos arredondada.  Estrutura em tubo de aço em 
redondo na cor preta, com sapatas niveladoras, Medindo: 165cm de 
comprimento x 75cm de altura x 82cm de largura. De acordo com as 
NR 17, TEM 3751 e Norma 13.962:1997 da ABNT 

Unidade 30   
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Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 

12 
 

ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA  
SUSPENSA tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados 
nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC, fechadura cilíndrica 
tipo Yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de 
deslizamento das gavetas. Com Kit pé regulável. Estrutura: 
Confeccionado em chapa de aço nº. 16 (1,50mm), nº. 20 (0,90 mm), nº 
24 (0,60 mm) e nº. 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo 
anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó 
com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC NA 
COR CINZA CRISTAL. Dimensões: Externas: 1335x470x570mm. 
Internas (gavetas): 250x390x480m 

Unidade    30   

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 

13 
 
GUARDA-VOLUME , 1 (um) vão com 5 portas pequenas 
sobrepostas com pistão para cadeado, 5 lugares, chapa: corpo 26 – 
tampo 26 - prateleira 26, caneletas para fixação dos pés chapa n° 18, 
Medidas: 1930mm x 345mm x 400mm. Capacidade (peso) 30 kg. 
Modelo: GRP 502/5N. 

Unidade 10   

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 

14 
 
ARMÁRIO BAIXO  com duas portas, com uma prateleira e quadro 
trilho da largura do armário para pasta suspensa, na cor azul com 
acabamento cinza, corpo em melamínico 15 mm e tampo em post 
forming de 25 mm com rodapé de aço. Tampo confeccionado em 
chapa de madeira prensada 25 mm revestida na face inferior com 
melamínico e na face superior com laminado decorativo texturizado de 
alta pressão. Acabamento na borda frontal em post forming e nas 
laterais com perfil de PVC de 2 mm. Corpo e portas armário baixo 
confeccionado em chapa de madeira prensada 15 mm revestida em 
ambas as faces com melamínico texturizado baixa pressão. 
Acabamento das bordas com perfil de PVC de 2 mm. O fundo é 
confeccionado chapa de madeira prensada 15 mm revestida em ambas 
as faces em melamínico texturizado baixa pressão. Base rodapé com 
70 mm de altura em chapa de aço espessura 1,20mm. Deslizadores são 
fixados ao rodapé para solucionar desníveis do piso. Dobradiças em 
zamak com fixação por parafuso, com fechamento automático, ângulo 
de 270° quando armário de pasta, caneco 35 mm. Puxadores tipo 
concha 96 mm em polipropileno. Fechadura de aço cromado, 
travamento individual. Medindo: 900x435x740mm. 

 
Unidade 

 
10 

  

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 
 15 ARMÁRIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS NA COR 

CINZA,  corpo em melamínico 15 mm e tampo em post forming de 25 
mm com rodapé de aço. Tampo confeccionado em chapa de madeira 
prensada 25 mm revestida na face inferior com melamínico e na face 
superior com laminado decorativo texturizado de alta pressão.  
Acabamento na borda frontal em post forming e nas laterais com perfil 
de PVC de 2 mm. Corpo e portas do armário confeccionado em chapa 
de madeira prensada 15 mm revestida em ambas as faces com 
melamínico baixa pressão. Acabamento das bordas com perfil de PVC 
de 2 mm. Possui 1 divisória e 6 prateleiras todas em chapa de madeira 
prensada 15mm em melamínico baixa pressão. As prateleiras possuem 
regulagens de altura de 64 em 64 mm. O fundo é confeccionado chapa 
de madeira prensada 15 mm, revestida em ambas as faces em 
melamínico texturizado baixa pressão. Base rodapé com 70 mm de 
altura em chapa de aço espessura 1,20mm. Deslizadores são fixados ao 
rodapé para solucionar desníveis do piso. Dobradiças em zamak com 
fixação por parafuso, com fechamento automático, ângulo de abertura 
95° ou 270° quando armário de pasta, caneco 35 mm. Puxadores tipo 
concha 96 mm em polipropileno. Fechadura de aço cromado, 
travamento individual. Fixação através de parafusos e buchas com 
rosca, dispositivos de montagem com parafuso e tambor minifix e 
cavilhas. Medidas: 900x435x1600 

Unidade 20   

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
16 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO , 06 prateleiras com 40 

regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes 
frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços 
ômega na parte interna das prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm.  
Acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados 
de ¼ x ½ e 4 sapatas plástica. Acabamento, tratado pelo processo anti-
corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com 
camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor 
cinza cristal.). Confeccionada chapa de aço nº. 20/ 26, capacidade de 
peso por prateleira -20 kg distribuídos. Medidas Externas: ALT. 2000 
mm x LARG. 920 mm x PROF. 400 mm. Modelo: EP6BR. 

Unidade 80   

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 

17 
CARRINHO PARA CPU  em poliestireno (plástico), nas cores (preto, 
argila), com regulagem de abrir e fechar, com 04 rodízios. Unidade 200   
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 Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 

18 
APOIO PARA PÉS confeccionado em MDF, nas cores (tabaco, 
marfim), articulado ideal para diminuir a compressão na parte inferior 
das pernas, medindo 395x260x110mm, Em conformidade com a NR 17. 

Unidade 500 
  

Item Especificação Unidade Quant Preço Unitário Total 
 

19 
POLTRONA PRESIDENTE PARA AUTORIDADE giratória, com 
molejo central, revestida em courissimo natural 100% bovino, espaldar 
alto, com apoio de cabeça removível e regulagem de inclinação 
simultânea do assento e do encosto (Relax) com travamento na posição 
inicial e regulagem de tensão. Espuma do assento e encosto expandida 
120mm. Braços em tubo elípticos cromado com acabamento em couro. 
Sistema pneumático de regulagem de altura. Aranha tubular cromada e 
rodízios em poliuretano. Base giratória a gás (pneumática) 
- base giratória cromada com cinco patas em tubo de aço redondo de 
diâmetro 38,1mm com espessura de 1,5mm conformadas em prensa 
com união central por solda MAG, num tubo cônico de aço, com 
encaixe tipo cone-morse para fixação da coluna de aço de 2"x1, 5mm, 
com bucha de poliacetal auto-lubrificante, onde passa o pistão a gás 
(pneumático), que por encaixe cone-morse liga-se à placa de fixação 
do assento que é construída por chapas de aço, que possuem uma mola 
onde se regula a tensão do relax com sistema de travamento em 01 
posição. Na extremidade das 5 patas são montados, através de hastes 
de 11mm com esferas de giro, rodízios duplos de nylon com rodado 
em poliuretano, com calota metálica cromada e pescoço; 
- o mecanismo de ajuste de altura do assento é feito pela regulagem 
pneumática do pistão a gás num curso milimétrico de 100mm (infinitas 
posições); o acionamento é feito por alavanca de aço trefilado redondo 
de 5/16” com ponteira em polipropileno injetado, montada junto a 
flange de fixação do assento; existe uma arruela de polipropileno com 
cinco esferas de aço e duas arruelas de aço cementadas, montadas na 
base do pistão a gás, para proporcionar um melhor movimento 
giratório da base. O pistão pneumático proporciona um amortecimento 
de impactos; - pintura da coluna e da plataforma em tinta epóxi-pó 
eletrostática, com desengraxe a quente por imersão, proteção 
superficial com fosfato e cura em estufa a 210°C. Apóia- Braços: 
Braços construídos em tubo de aço elíptico, montados interligando o 
assento e o encosto por parafusos M8, fixados em suportes de chapa de 
aço. Possuem acabamento cromado. Na parte superior existe um apoio 
de aço revestido em couro com espuma de 5 mm com dimensões de 
60x390mm. Estofados: Compensado de madeira em lâminas, 
prensadas e conformadas anatomicamente (espessura mínima de 15 
mm), assento e encosto interligados por chapa de aço curvada (além 
dos apóia-braços), espuma e revestimento conforme descrito abaixo. 
Possui gomos de costura dupla feitos no revestimento, e fechamento 
por zíper no encosto. Na parte central do assento e do encosto, possui 
couro microperfurado para melhor transpiração. Possui apoio-de-
cabeça removível em couro com enchimento em manta de fibra de 
polipropileno com acabamento siliconizado. 
Espumas: Espuma de poliuretano de alta resiliência com densidade 
variável de 28 a 45 kg/m3. 
-espessura do assento = 120 mm 
-espessura do encosto = 100 mm. 
-revestimento: courissmo. 

Unidade 24   

 
4. GARANTIA  
A garantia será igual ao do fabricante do bem, devendo ser especificada na Proposta. 
5. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
A assistência técnica deverá ser executada na cidade de Porto Velho/RO. 
 
6. MANUTENÇÃO DOS BENS  
Deverá haver assistência técnica no período de garantia, credenciada para manutenção na cidade de Porto Velho/RO. 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
7.1 - O fornecedor deverá providenciar em data a ser negociada entre cliente e fornecedor, equipe técnica para apoiar o cliente na análise e recebimento 
dos bens. A entrega completa dos bens deverá ser realizada pela licitante sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

 
7.2 - Os bens recusados pela CONTRATANTE na etapa de recebimento preliminar deverão ser substituídos pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o 
cliente, em um prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do registro do pedido formal do cliente, sob pena do fornecedor vir a ser 
desclassificado; 
 
7.3 - Tendo sido os bens aprovados na etapa de recebimento preliminar, a CONTRATANTE providenciará o recebimento definitivo dos mesmos e a aprovação da 
liberação de pagamento do fornecedor; 
7.4 - Não serão feitos pagamentos parciais. Somente após o recebimento definitivo de todos os bens de cada pedido (AF) é que será providenciado o pagamento de 
qualquer valor para o fornecedor. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 – O recebimento e instalação do objeto do contrato serão acompanhados e fiscalizados por representante da contratante designado para este fim, nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93; 
 
8.2 – Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
 
8.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada. 
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9. DO RECEBIMENTO E MONTAGEM 
 
a) O recebimento do material será efetuado conforme item 8.1 deste Termo. 

 
b) A montagem dos equipamentos e materiais permanentes, especialmente as estações de trabalho e armários, será solicitada através da gerencia de 

Patrimônio e Acervo Documental - GPAD. 
 

c) A licitante vencedora deverá providenciar a montagem de cada móvel ou acessório nas dependências da CAERD, sito a Estrada do Santo Antonio, 
2112 – S. Cristóvão – Porto Velho-RO ou em local mais apropriado que não venha a causar dano no transporte até o destino final. 

 
10. DOS PREÇOS  
10.1 – Os preços propostos deverão incluir os custos diretos e indiretos e montagem dos móveis, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer 
impostos, tributos, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciários a que estiver sujeito; 
 
10.2 - O critério de aceitabilidade do preço será o da compatibilidade com os preços de mercado. 
 

11. FORMA DE PAGAMENTO 
11.1 Os Pagamentos serão efetuados conforme entrega dos móveis solicitados.  O prazo para pagamento das notas fiscais será de trinta dias, sempre contados a 
partir da data do recebimento da nota fiscal.  
11.2 A contratada deverá apresentar Nota Fiscal juntamente com Certidões Negativas, conforme IN - Instrução Normativa 002/CGE/005. 
11.4 Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal o documento será devolvido imediatamente para substituição ou emissão de 
“carta de correção”. Esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de prazo de pagamento. 
 
12. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
Até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da AF. 

Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da CAERD na Estrada de Santo Antonio s/nº - Triangulo, na cidade de Porto Velho–RO. 
Os bens serão destinados ao uso de diversos setores da CAERD, (capital e interior) e serão adquiridos conforme a necessidade. 
 
 

        Porto Velho, 23 de setembro de 2013. 

Maria de Lourdes da Silva Viana 

              CSGE 

RESUMO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO 60 

02 MESA DE TRABALHO DIRETORIA 02 

03 MESA PARA REDONDA PARA REUNIÃO 05 

04 MESA DE TRABALHO RETANGULAR 20 

05 MESA PARA IMPRESSORA 10 

06 MESA DE REUNIÃO PARA 12 LUGARES 02 

07 POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA 100 

09 CADEIRA GIRATORIA CAIXA 02 

09 CADEIRA FIXA 60 

10 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA POLIPROPILENO 10 

11 SOFÁ MODULAR DE 03 LUGARES 30 

12 ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 30 

13 GUARDA-VOLUME 10 

14 ARMÁRIO BAIXO 10 

15 ARMÁRIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS NA COR CINZA 20 

16 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO 80 

17 CARRINHO PARA CPU 200 

18 APOIO PARA PÉS 500 

19 POLTRONA PRESIDENTE PARA AUTORIDADE 24 

 



                                        

 19 

ANEXO II 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013/CAERD 

      
PROPOSTA DE PREÇOS            (Modelo) 

 
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA - CAERD 

   
 Prezados Senhores, 

 
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para fornecimentos dos objetos licitados-------------------------------------------------------------------------------------, 
pelo preço total para o LOTE ___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 
UNID.       

QUANT.
 

MARCA VLR UNIT. VALOR TOTAL 
DO LOTE 

01 

MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO , individual, tampo em melamínico (BP) de 15 
mm na cor cinza cristal, tampo com três furos passa cabos com 60 mm de diâmetro, 

bordas com acabamento em PVC na cor cinza, painel frontal em madeira aglomerado 
em 15 mm de espessura revestido em melamínico de Baixa Pressão. Medidas: 1200 

mm x 1500 mm x 600 mm x 750 mm de altura. Gaveteiro em madeira com duas 
gavetas frente das gavetas na cor azul, puxador tipo alça de sobrepor, chaves, perfis 

plásticos de 15 mm, pés em aço, com sapatas reguláveis para correção de desnível de 
piso, as partes metálicas são pintadas em pó na cor cinza cristal.  Modelo: ETP 

1215/Mxg-02. 

 60 

 

   

02 

MESA DE TRABALHO  em 100% MDF nas cores (cinza, tabaco ou maple), tampo 
com 25 mm de espessura, estrutura painel fechada de 15 mm engrossurada nas 
extremidades com 25 mm, acabamento em ambos os lados com sistema de pintura por 
impressão em acrílico UV. Saia frontal em chapa de aço perfurada e pintada. Bordas 
usinadas, arredondadas e pintadas, Montagem feita através do sistema de minifix, 
parafusos auto-atarrachantes zincados. Sapatas de poliestireno injetado e pintado na cor 
argenta Mesa, medindo 136cmx70cmx75cm com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas, 
com chaves, em mdf de 15 mm de espessura, fundo e costa das gavetas em três mm de 
espessura, corrediças e fechadura metálicas com roldanas em nylon. Medindo: 
25,8cmx37, 5 cmx37, 5 cm puxadores em alça de poliestileno injetada e pintado, na 
cor argenta + Conexão 90° medindo 75cmx77cm, com coluna de sustentação em tubo 
redondo + Mesa para computador medindo 900cmx700cmx740cm + teclado retrátil. 

 02 

 

   

03 

MESA REDONDA  PARA REUNIÃO em madeira 100% MDF, na cor cinza, com 25 
mm de espessura, tampo da mesa revestido em BP- melaminico de baixa pressão, 
bordas do tampo com acabamento em PVC 2 mm, montagem por sistema de minifix, 
estrutura em tubo de aço redondo com pintura na cor cinza, base inferior em madeira 
100% MDF na cor cinza, com suporte para apoio dos pés em aço, medindo 
1100x750cm, com sapatas e regulagem de altura, para desnível de piso. 

 05 

 

   

04 

MESA DE TRABALHO RETANGULAR- Tampo em melamínico de 15 mm de 
espessura, na cor cinza, bordas com perfil de acabamento em PVC na cor azul, saia em 
melamínico com laterais em aço, sapatas deslizantes e reguláveis para desnível de piso, 
ponteiras de proteção, medindo 1210 x 615 x 740 cm, com um gaveteiro fixo com duas 
gavetas, com chaves.  

 20 

 

   

05 
MEAS PARA IMPRESSORA, com 04 rodízios, sendo 02 com trava, tampo e 
estrutura confeccionado em MDF de 15 mm de espessura, na cor branca painel frontal 
e 01 gaveta com puxador redondo, medindo: AxLxP (75x53x43) 

 10 

 

   

06 

MESA DE REUNIÃO  PARA 12 LUGARES cadeira secretária confeccionada em 
100% em MDF revestida em BP – melanina de baixa pressão, NA COR CINZA , de 
25 mm de espessura no tampo e laterais. Acabamento em ambos os lados com pintura 
de impressão em acrílico UV. Bordas com acabamentos em PVC 2 mm sapatas com 
regulagem de altura com parafusos e bucha metálica em aço revestido em poliestireno 
– PU injetado; Montagem por sistema de minifix e parafusos de aço zincado. Medindo: 
272x103, 5x750.  

 02 

 

   

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. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do edital. 

 
DADOS DA EMPRESA 

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

Cidade-UF/Banco/Agência/C/C. 
 



                                        

 20 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTROTO 
 

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

 
LOTE II 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNID. QUANT. 

 
MARCA VLR 

UNIT. 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

01 

POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA , Assento: Compensado 
multilaminado 14 mm; Espuma injetada anatomicamente com 60 mm de 

espessura média e densidade 50 a 60K g/m3. Medindo: 480 de largura x 460 
de profundidade. Encosto: Compensado multilaminado 12 mm; contra-

encosto confeccionado com capa de plástico rígido, Espuma injetada 
anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 50 a 60 Kg/m3. 

Medindo: 440 de altura x 470 de largura. Assento e Encosto revestido em 
tecido vinil na cor azul. Braços “T” regulável com gatilho para regulagem 

de altura, estrutura em polipropileno injetado de alta resistência. Base 
giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre rodízios de 
nylon com esferas de aço que facilitam o giro; coluna com mola gás para 
regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por 

alavanca; Mecanismo backsystem; de estrutura monobloco, com assento fixo 
tendo 3° de inclinação e furos com distâncias entre centros de 125x125mm. 

Suporte do encosto com regulagem de altura, através de manipulo. 
Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado 

esquerdo podendo assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno 
automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do reclinador. 

Componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco; 
Pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 
200ºC. Dimensões: 590 distância entre braços; 880/980 de altura total da 
cadeira; 230 altura do braço; 470/570 altura da base; 730 de largura. De 

acordo com as NR 17 

 100 

 

   

02 

 
CADEIRA GIRATORIA CAIXA . Assento: compensado multilaminado 12 
mm, espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura                                                                    
e densidade 50 a 60kg/m³, medidas: (lxp) 480mmx440mm revestimento em 
vinil na cor azul. Encosto multilaminado 12 mm, contra-encosto com capa de 
plástico rígido, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura 
media e densidade 60 a 60 kg/m³, medidas: (lxp) 420mmx280mm. Base 
giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiadas sobre sapatas de 
nylon com esfera de aço que facilitam o giro, medindo: altura total: 
1000x110mm coluna com mola gás para regulagem de altura e 
amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Componentes 
metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco, pintura a pó do 
tipo hibrida com camada de 60 mícron e cura em estufa à 200ºc. Medidas:  

 02 

 

   

03 

CADEIRA FIXA . Assento: Compensado multilaminado 10 mm; espuma 
injetada anatomicamente com 50 mm de espessura, revestida em vinil na cor 
azul, medindo: 440L x 395P. Encosto: estrutura do encosto em polipropileno 
rígido; espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura. Medindo: 
350L x 265. CONTRA-ENCOSTO: confeccionado em polipropileno 
rígido; Estrutura  04 pés tubo de aço industrial redondo com 22,22mm de 
diâmetro; sapatas em polipropileno injetado; Componentes metálicos com 
tratamento de superfície em fosfato de zinco; Pintura a pó do tipo híbrida 
com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 200ºC. 

 60 

 

   

04 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA,  assento confeccionado em 
polipropileno (PP), no sistema injeção termoplástica na cor azul 32, medindo 
470mm de largura e 400mm de profundidade. Possui encaixes de garras para 
fixar-se na estrutura e seu travamento é feito com parafusos do tipo AA. 
Encosto Confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção 
termoplástica na cor verde 32 ,medindo 465mm de largura e 320mm de 
altura. Fixa-se na estrutura através de pino-tampão também confeccionado 
em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Estrutura:  
Confeccionados em tubo ablongo de 16 x 30 mm, com parede na espessura 
de 1,2 mm em aço carbono, curvados em máquinas específicas unidos pelo 
sistema de solda MIG. É tratada com banho de desengraxamento e, 
posteriormente, pintura eletrostática tipo epóxi-pó com cura em estufa a 
220ºC na cor preta. 

 10 

 

   

05 

POLTRONA PRESIDENTE PARA AUTORIDADE giratória, com 
molejo central, revestida em courissimo natural 100% bovino, espaldar alto, 
com apoio de cabeça removível e regulagem de inclinação simultânea do 
assento e do encosto (Relax) com travamento na posição inicial e regulagem 
de tensão. Espuma do assento e encosto expandida 120mm. Braços em tubo 
elípticos cromado com acabamento em couro. Sistema pneumático de 
regulagem de altura. Aranha tubular cromada e rodízios em poliuretano. 
Base giratória a gás (pneumática) 
- base giratória cromada com cinco patas em tubo de aço redondo de 
diâmetro 38,1mm com espessura de 1,5mm conformadas em prensa com 
união central por solda MAG, num tubo cônico de aço, com encaixe tipo 
cone-morse para fixação da coluna de aço de 2"x1, 5mm, com bucha de 
poliacetal auto-lubrificante, onde passa o pistão a gás (pneumático), que por 
encaixe cone-morse liga-se à placa de fixação do assento que é construída 
por chapas de aço, que possuem uma mola onde se regula a tensão do relax 
com sistema de travamento em 01 posição. Na extremidade das 5 patas são 

 24 
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montados, através de hastes de 11mm com esferas de giro, rodízios duplos de 
nylon com rodado em poliuretano, com calota metálica cromada e pescoço; 
- o mecanismo de ajuste de altura do assento é feito pela regulagem 
pneumática do pistão a gás num curso milimétrico de 100mm (infinitas 
posições); o acionamento é feito por alavanca de aço trefilado redondo de 
5/16” com ponteira em polipropileno injetado, montada junto a flange de 
fixação do assento; existe uma arruela de polipropileno com cinco esferas de 
aço e duas arruelas de aço cementadas, montadas na base do pistão a gás, 
para proporcionar um melhor movimento giratório da base. O pistão 
pneumático proporciona um amortecimento de impactos; - pintura da coluna 
e da plataforma em tinta epóxi-pó eletrostática, com desengraxe a quente por 
imersão, proteção superficial com fosfato e cura em estufa a 210°C. Apóia- 
Braços: 
Braços construídos em tubo de aço elíptico, montados interligando o assento 
e o encosto por parafusos M8, fixados em suportes de chapa de aço. Possuem 
acabamento cromado. Na parte superior existe um apoio de aço revestido em 
couro com espuma de 5 mm com dimensões de 60x390mm. Estofados: 
Compensado de madeira em lâminas, prensadas e conformadas 
anatomicamente (espessura mínima de 15 mm), assento e encosto 
interligados por chapa de aço curvada (além dos apóia-braços), espuma e 
revestimento conforme descrito abaixo. Possui gomos de costura dupla feitos 
no revestimento, e fechamento por zíper no encosto. Na parte central do 
assento e do encosto, possui couro microperfurado para melhor transpiração. 
Possui apoio-de-cabeça removível em couro com enchimento em manta de 
fibra de polipropileno com acabamento siliconizado. 
Espumas: Espuma de poliuretano de alta resiliência com densidade variável 
de 28 a 45 kg/m3. 
-espessura do assento = 120 mm 
-espessura do encosto = 100 mm. 
-revestimento: courissmo. 

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
8. Prazo de entrega: 
9. Prazo de validade da Proposta: 
10. Frete: CIF 
11. Local de entrega: 
12. Valor fixo e irreajustável: R$ 
13. Informar alíquota do ICMS 
14. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do 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 CONTROTO 
 

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

 
LOTE III 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNID. QUANT. 

 
MARCA VLR 

UNIT. 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

01 

 
SOFÁ MODULAR DE 03 LUGARES, sem braços, estofados em 
compensado com espuma injetada, controlada 55 a 65 kg/m³, com 
revestimento assento/encosto/contra encosto em  vinil na cor azul. Borda 
frontal dos assentos arredondada.  Estrutura em tubo de aço em redondo na 
cor preta, com sapatas niveladoras, Medindo: 165cm de comprimento x 
75cm de altura x 82cm de largura. De acordo com as NR 17, TEM 3751 e 
Norma 13.962:1997 da ABNT 

 30 

 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
15. Prazo de entrega: 
16. Prazo de validade da Proposta: 
17. Frete: CIF 
18. Local de entrega: 
19. Valor fixo e irreajustável: R$ 
20. Informar alíquota do ICMS 
21. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do 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 CONTROTO 
 

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

 
LOTE IV 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNID. QUANT. 

 
MARCA VLR 

UNIT. 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 
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01 

ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA  SUSPENSA 
tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, 
puxadores com acabamento em PVC, fechadura cilíndrica tipo Yale com 
travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas. 
Com Kit pé regulável. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº. 16 
(1,50mm), nº. 20 (0,90 mm), nº 24 (0,60 mm) e nº. 26 (0,45mm). 
Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco 
e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em 
estufa a 240 ºC NA COR CINZA CRISTAL. Dimensões: Externas: 
1335x470x570mm. Internas (gavetas): 250x390x480m 

 30 

 

   

02 

 
GUARDA-VOLUME , 1 (um) vão com 5 portas pequenas sobrepostas com 
pistão para cadeado, 5 lugares, chapa: corpo 26 – tampo 26 - prateleira 26, 
caneletas para fixação dos pés chapa n° 18, Medidas: 1930mm x 345mm x 
400mm. Capacidade (peso) 30 kg. Modelo: GRP 502/5N. 

 10 

 

   

03 

ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO , 06 prateleiras com 40 regulagens 
de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 
04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços ômega na parte interna das 
prateleiras medindo 13 x 50 x 905 mm. 
Acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x 
½ e 4 sapatas plástica. Acabamento, tratado pelo processo anti-corrosivo à 
base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 
mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal.). 
Confeccionada chapa de aço nº. 20/ 26, capacidade de peso por prateleira -20 
kg distribuídos. Medidas Externas: ALT. 2000 mm x LARG. 920 mm x 
PROF. 400 mm. Modelo: EP6BR. 

 80 

 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
22. Prazo de entrega: 
23. Prazo de validade da Proposta: 
24. Frete: CIF 
25. Local de entrega: 
26. Valor fixo e irreajustável: R$ 
27. Informar alíquota do ICMS 
28. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do 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 CONTROTO 
 

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

 
LOTE V 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNID. QUANT. 

 
MARCA VLR 

UNIT. 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

01 

 
ARMÁRIO BAIXO  com duas portas, com uma prateleira e quadro trilho da 
largura do armário para pasta suspensa, na cor azul com acabamento cinza, 
corpo em melamínico 15 mm e tampo em post forming de 25 mm com 
rodapé de aço. Tampo confeccionado em chapa de madeira prensada 25 mm 
revestida na face inferior com melamínico e na face superior com laminado 
decorativo texturizado de alta pressão. Acabamento na borda frontal em post 
forming e nas laterais com perfil de PVC de 2 mm. Corpo e portas armário 
baixo confeccionado em chapa de madeira prensada 15 mm revestida em 
ambas as faces com melamínico texturizado baixa pressão. Acabamento das 
bordas com perfil de PVC de 2 mm. O fundo é confeccionado chapa de 
madeira prensada 15 mm revestida em ambas as faces em melamínico 
texturizado baixa pressão. Base rodapé com 70 mm de altura em chapa de 
aço espessura 1,20mm. Deslizadores são fixados ao rodapé para solucionar 
desníveis do piso. Dobradiças em zamak com fixação por parafuso, com 
fechamento automático, ângulo de 270° quando armário de pasta, caneco 35 
mm. Puxadores tipo concha 96 mm em polipropileno. Fechadura de aço 
cromado, travamento individual. Medindo: 900x435x740mm. 

 10 

 

   

02 

ARMÁRIO ALTO FECHADO COM DUAS PORTAS NA COR 
CINZA,  corpo em melamínico 15 mm e tampo em post forming de 25 mm 
com rodapé de aço. Tampo confeccionado em chapa de madeira prensada 25 
mm revestida na face inferior com melamínico e na face superior com 
laminado decorativo texturizado de alta pressão.  Acabamento na borda 
frontal em post forming e nas laterais com perfil de PVC de 2 mm. Corpo e 
portas do armário confeccionado em chapa de madeira prensada 15 mm 
revestida em ambas as faces com melamínico baixa pressão. Acabamento 
das bordas com perfil de PVC de 2 mm. Possui 1 divisória e 6 prateleiras 
todas em chapa de madeira prensada 15mm em melamínico baixa pressão. 
As prateleiras possuem regulagens de altura de 64 em 64 mm. O fundo é 
confeccionado chapa de madeira prensada 15 mm, revestida em ambas as 
faces em melamínico texturizado baixa pressão. Base rodapé com 70 mm de 
altura em chapa de aço espessura 1,20mm. Deslizadores são fixados ao 
rodapé para solucionar desníveis do piso. Dobradiças em zamak com fixação 
por parafuso, com fechamento automático, ângulo de abertura 95° ou 270° 

 20 
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quando armário de pasta, caneco 35 mm. Puxadores tipo concha 96 mm em 
polipropileno. Fechadura de aço cromado, travamento individual. Fixação 
através de parafusos e buchas com rosca, dispositivos de montagem com 
parafuso e tambor minifix e cavilhas. Medidas: 900x435x1600 

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
29. Prazo de entrega: 
30. Prazo de validade da Proposta: 
31. Frete: CIF 
32. Local de entrega: 
33. Valor fixo e irreajustável: R$ 
34. Informar alíquota do ICMS 
35. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do 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 CONTROTO 
 

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

 
LOTE VI 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNID. QUANT. 

 
MARCA VLR 

UNIT. 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

01 
CARRINHO PARA CPU  em poliestireno (plástico), nas cores (preto, 
argila), com regulagem de abrir e fechar, com 04 rodízios. 

 200 
 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
36. Prazo de entrega: 
37. Prazo de validade da Proposta: 
38. Frete: CIF 
39. Local de entrega: 
40. Valor fixo e irreajustável: R$ 
41. Informar alíquota do ICMS 
42. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do 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 CONTROTO 
 

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

 
 

LOTE VII 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNID. QUANT. 

 
MARCA VLR 

UNIT. 
VALOR TOTAL DO 

LOTE 

01 
APOIO PARA PÉS confeccionado em MDF, nas cores (tabaco, marfim), 
articulado ideal para diminuir a compressão na parte inferior das pernas
medindo 395x260x110mm, Em conformidade com a NR 17. 

 500 

 

   

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
43. Prazo de entrega: 
44. Prazo de validade da Proposta: 
45. Frete: CIF 
46. Local de entrega: 
47. Valor fixo e irreajustável: R$ 
48. Informar alíquota do ICMS 
49. Demais especificações conforme Item 14. do Edital e Termo de Referencia anexo I do 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 CONTROTO 
 

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

 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013/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. 063/2013. 

 
 
 

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

 
 
 

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

Cargo/telefone) 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013/CAERD  
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPE DITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
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 063/2013.  

 
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 
___________________________________________ 
   Assinatura e carimbo 
   (Representante legal)  
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ANEXO V 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013/CAERD 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, pessoa jurídica de direito privado, inscrita com CNPJ de nº 05.914.254.0001-39, sediada nesta cidade de 
Porto Velho, sito na Avenida Pinheiro Machado, 2112- São Cristóvão, neste ato Representante Legal: Representante Legal: Diretora Presidente, 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 Diretor Comercial e Negócios, WALMIR BERNARDO DE BRITO , brasileiro, 
casado, Administrador, Especialista, portador da Identidade RG. nº 379244 SSP/RO, CPF/MF sob nº 408.920.852-15 e a Presidente da Comissão de Registro de 
Preços, CLERY NEUSA BRUNHOLI , nomeada através da Portaria de nº 026/PRE/09, brasileira, solteira, inscrita no CPF-MF 220.582.222-53 nº e R.G. de nº 
240.912/RO, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico de nº 063/2013, para Registro de Preços nº _____/2013, processo 
administrativo nº 906/2013, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa (s) indicada (s) nesta ATA, de acordo com classificação por ela (s) alcançada (s) e na(s) 
quantidade(s) cotada(s), atendendo a condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei de nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações e na Instrução Normativa 048/2008/CAERD. 
 
As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente Ata de Registro de Preços que tem por finalidade estabelecer os direitos e 
obrigações das partes, autorizadas pelo Processo Administrativo nº. 906/2013, e licitado através da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
063/2013, na forma prevista na Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 8.666/93 que rege a forma desta Ata de Registro de Preços, submetendo-se as partes aos referidos 
diplomas legais e demais legislação superveniente, e ainda as cláusulas e condições abaixo estabelecidas. 
 
CLÁUSULA I -   DO OBJETO  
 
1.1   Registro de Preços para aquisição de móveis em geral (MOBILIÁRIOS), para atender as necessidades da Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia-
CAERD em Porto Velho-RO e demais localidades do interior do estado, buscando a padronização, conforme especificações técnicas constantes no Termo de 
Referência anexo I do Edital. 
 
CLÁUSULA II - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
2.1 Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n°.___/2013 e seus anexos, Processo nº. 
906/2013, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta dos Fornecedores Registrados. 
 
CLÁUSULA III - DA VIGÊNCIA DA ATA 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da 
Lei nº 8.666/93, a contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado. 
 
3.2 Durante o prazo de vigência desta Ata, a administração não será obrigada a adquirir o objeto licitado exclusivamente pelo o Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de que qualquer espécie às empresas, sendo, 
entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. A Administração poderá, ainda cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente prevista, garantidos à(s) empresa(s), neste caso, o contraditório e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
4.1 Os Preços, a quantidade, o fornecedor e a especificações do Objeto registrado nesta Ata, encontram-se indicado nos lotes abaixo:  
Fornecedor: 
CNPJ: 
Endereço: 
Representante: 
Classificação: 

LOTE I 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 

Unid. 
Quant. 

 
MARCA 

 
VLR UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01        

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

LOTE II 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 

Unid. 

 
Quant. 

 
MARCA 

 
VLR 

UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01        

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

LOTE III 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 

Unid. Quant. 
 

MARCA 
 

VLR UNIT. 
VALOR 

TOTAL DO 
LOTE 

01        

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

LOTE IV 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 

Unid. 
Quant. 

 
MARCA 

 
VLR UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01        

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

LOTE V 



                                        

 26 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 

Unid. 
Quant. 

 
MARCA 

 
VLR UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01        

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

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
 

Unid. 
Quant. 

 
MARCA 

 
VLR UNIT. 

VALOR 
TOTAL DO 

LOTE 

01        

TOTAL DO LOTE POR EXTENSO R$ (...................................................................................................) 
 
CLÁUSULA V – DO PREÇO REGISTRADO E REVISÃO DE PREÇOS 
 
5.1 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do registro, ressalvando os casos excepcionais e 
devidamente fundamentado e comprovado, conforme Instrução Normativa nº 048/2008, sempre obedecidas às determinações contidas no Art. 65 da lei nº. 
8.666/93. 
 
5.2 A revisão de preços poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do detentor do registro, uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro 
da Ata de registro de preços.  
 
5.3 A solicitação da revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documentos hábeis, para análises pela unidade encarregada do controle do Sistema de 
Registro de Preços e pela Assessoria Jurídica da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD. 
 
5.4 As aquisições ou contratação adicionais (caronas) não poderão exceder a 100% (cento por cento) dos quantitativos registrado na Ata de Registro de Preços, 
embora esta administração não dê o (carona), por falta de previsão na Instrução Normativa.    
 
5.5 A Comissão de Registro de Preços, de posse da documentação e da justificativa apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir 
em percentuais diferentes dos solicitados. 
 
5.6 Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassa o preço praticado no mercado. 
 
CLÁUSULA VI – DA INALTERABILIDADE DO OBJETO 
 
6.1 É vedado o recebimento dos materiais que possuam marca ou característica diversas das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como 
descaracterize, de qualquer forma, o objeto licitado. 
  
CLÁUSULA VII – DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO PREÇOS 
 
7.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 
7.1.1 Descumprir as disposições da respectiva Ata de Registro de Preços, do Edital ou das leis aplicáveis ao caso; 
 
7.1.2 Não retirar a respectiva Autorização de Fornecimento – AF ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável: 
 
7.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registro, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado: 
 
7.1.4 Tiver presente razões de interesse público. 
 
7.2 O cancelamento de Registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente 
da CAERD. 
 
7.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.  
 
CLÁUSULA VIII – DA CONVOCAÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTO S 
 
8.1 Serão fornecedoras do objeto desta licitação, com os respectivos preços registrados na Ata subseqüente ao procedimento licitatório, as empresa cujas propostas 
forem classificadas em primeiro lugar. 
 
8.2 O fornecedor poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes o registro de preços no prazo de 05 (CINCO) dias úteis, a contar do dia seguinte ao 
recebimento da convocação expedida pela CAERD. 
 
8.3 Se a empresa com preço registro em primeiro lugar recusar-se a receber a AF, a administração convocará a empresa classificada em segundo lugar, para efetuar 
a entrega dos materiais e assim por diante, podendo ser registradas tantas empresas quantas necessárias para que, em função das propostas, seja atingidas a 
quantidade total estimada para o lote, aplicando às faltosas as penalidades admitidas em lei prevista no edital. 
 
CLÁUSULA IX – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
18.1 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da CAERD, localizado na Estrada do Santo Antônio nº 4203 – CEP 76.805-696 – Bairro 

Triângulo – Cidade de Porto Velho – Rondônia. Fone 69 3216 1756 
 

18.2     Até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da AF. 

18.3     Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da CAERD na Estrada de Santo Antonio s/nº - Triangulo, na cidade de Porto    Velho–RO. 

18.4     Os bens serão destinados ao uso de diversos setores da CAERD, (capital e interior) e serão adquiridos conforme a necessidade. 

18.5 Os objetos deverão ser entregues conforme necessidade da CAERD, os pedidos serão feito através de formulários específicos, encaminhados ao fornecedor 
através do setor que gerenciará o contrato onde constarão os quantitativos do objeto solicitados. 

 
18.6 Após o recebimento da Autorização de Fornecimento – AF, a empresa contratada terá o prazo máximo para entrega do pedido o qual não poderá ultrapassar 30 
(trinta) dias após a data de emissão do pedido, conforme termo de referencia. 

 
18.7 O proponente vencedor obrigar-se-á fornecer todo o objeto licitado, no local designado pela CAERD, sendo de inteira responsabilidade de reposição do 
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mesmo, que a qualquer tempo venha a ser constatado como irregular ou desconforme; 
 
18.8 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. 

 
18.9 A entrega do objeto na localidade indicada será de responsabilidade do fornecedor. 

 
18.10  O objeto licitado, deverá ser entregue no local indicado no pedido da CAERD, conforme termo de referencia do anexo I do edital.  
 
CLÁUSULA X – FORMA DE PAGAMENTO 
 
10.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos pedidos e a apresentação da nota fiscal. 
 
10.1.2 Deverão acompanhar a Nota Fiscal e dados bancários, Conta Corrente, Agência, Banco e cópias autenticadas dos comprovantes de Regularidade junto a 
Fazenda Federal, Divida Ativa da União, FGTS, INSS, TRABALHISTA, Estado e Município. 
 
10.1.3 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. 
 
CLÁUSULA XI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

Além daquelas constantes no Termo de Referência/Projeto Básico e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a Detentora da Ata se obrigará: 
 
22.1. 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. 

 
22.2. A comunicar a CAERD, verbalmente no prazo de 12 (doze) horas e, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou 

acontecimentos que impeçam o cumprimento da entrega do objeto licitado. 
 
22.5 Manter durante a vigência da Ata de Registro de Preço todas as condições exigidas no Termo de Referência anexo I. 

 
22.6   Emitir nota fiscal do objeto licitado e encaminhar a CAERD juntamente com de certidões negativas conforme IN – Instrução     Normativa 

002/CGE/005.  
 

22.5   O fornecedor deverá providenciar em data a ser negociada entre cliente e fornecedor, equipe técnica para apoiar o cliente na análise e 
recebimento dos bens. A entrega completa dos bens deverá ser realizada pela licitante sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

 
22.6     Os bens recusados pela CONTRATANTE na etapa de recebimento preliminar deverão ser substituídos pelo fornecedor, sem qualquer ônus para 

o cliente, em um prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do registro do pedido formal do cliente, sob pena do fornecedor 
vir a ser desclassificado; 

 
22.7    Tendo sido os bens aprovados na etapa de recebimento preliminar, a CONTRATANTE providenciará o recebimento definitivo dos mesmos e 

a aprovação da liberação de pagamento do fornecedor 
 
22.8  Não serão feitos pagamentos parciais. Somente após o recebimento definitivo de todos os bens de cada pedido (AF) é que será providenciado o 

pagamento de qualquer valor para o fornecedor. 
 
22.9     GARANTIA : A garantia será igual ao do fabricante do bem, devendo ser especificada na Proposta. 
 
22.10  ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A assistência técnica deverá ser executada na cidade de Porto Velho/RO. 

 
22.11  MANUTENÇÃO DOS BENS: Deverá haver assistência técnica no período de garantia, credenciada para manutenção na cidade de Porto 

Velho/RO. 
 

22.12   O fornecedor deverá providenciar em data a ser negociada entre cliente e fornecedor, equipe técnica para apoiar o cliente na análise e 
recebimento dos bens. A entrega completa dos bens deverá ser realizada pela licitante sem nenhum ônus adicional para a contratante; 

 
22.13  Os bens recusados pela CONTRATANTE na etapa de recebimento preliminar deverão ser substituídos pelo fornecedor, sem qualquer ônus para 

o cliente, em um prazo máximo de até 10 (dez) dias corridos contados a partir do registro do pedido formal do cliente, sob pena do fornecedor 
vir a ser desclassificado; 

 
22.14  Tendo sido os bens aprovados na etapa de recebimento preliminar, a CONTRATANTE providenciará o recebimento definitivo dos mesmos e a 

aprovação da liberação de pagamento do fornecedor; 
 
22.15     Não serão feitos pagamentos parciais. Somente após o recebimento definitivo de todos os bens de cada pedido (AF) é que será providenciado 

o pagamento de qualquer valor para o fornecedor. 
 
22.16  DO RECEBIMENTO E MONTAGEM 
 

d) O recebimento do material será efetuado conforme item 8.1 deste Termo. 
 
e) A montagem dos equipamentos e materiais permanentes, especialmente as estações de trabalho e armários, será solicitada através da 
gerencia de Patrimônio e Acervo Documental - GPAD. 
 
f) A licitante vencedora deverá providenciar a montagem de cada móvel ou acessório nas dependências da CAERD, sito a Estrada do Santo 
Antonio, 2112 – S. Cristóvão – Porto Velho-RO ou em local mais apropriado que não venha a causar dano no transporte até o destino final. 

  
CLÁUSULA XII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
Além daquelas constantes no Termo de Referência e daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a CONTRATANTE se 
obrigará: 
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a) a fornecer à CONTRATADA  os dados e os elementos necessários à execução da Ata de Registro de Preços; 
b) a efetuar regularmente o pagamento de acordo com execução da Ata de Registro de Preços; 
c) a supervisionar, fiscalizar e atestar o objeto deste CONTRATO; 
d) a notificar a CONTRATADA , por escrito, da eventual aplicação de multas previstas na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA XIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   
 
13.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e Resolução de Diretoria nº. 007/DIREX/2010 e demais normas pertinentes, o detentor 
estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas: 
 
a) Advertência por escrito 
b) Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Autorização de Fornecimento devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, na hipótese de recusa injustificada do detentor em assinar a Ata de Registro de Preços,  
 
13.2 Pela recusa em retirar Autorização de Fornecimento ou assinar instrumento contratual (quando exigível este), multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
da Autorização de Fornecimento ou do contrato; 
 
13.3 Pelo retardamento na entrega dos objetos registrados, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de 
atraso, configurar-se-á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas; 
 
13.4 Pela inexecução total, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao contrato ou à Autorização de fornecimento decorrente da presente 
ata; 
 
13.5 Pela inexecução parcial, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos objetos não-entregues ou entregues em desacordo com 
as especificações técnicas; 
 
13.6 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal 
estimado multiplicado pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste. 
 
As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. 
 
CLÁUSULA XIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. 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. 
 
14.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte integrante do Instrumento da Ata do Registro de Preços como se 
nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, por quanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado; 
 
14.3 Quaisquer ônus decorrente de infrações à LEI N. 9.605 de 12/02/1998 (MEIO AMBIENTE), em função de não apresentação aos órgãos estaduais e federais 
competentes, das licenças que esses órgãos venham requerer e outros documentos afins, que por ventura venham a ser necessários para o fornecimento e/ou entrega 
dos produtos, será de total responsabilidade do fornecedor adjudicado. 
 
14.4. Aos casos omissos, aplicam-se as demais condições constantes na Lei Federal nº.10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e ainda, Lei complementar nº. 123/06.  
 
14.5 As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do 
fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital. 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho - RO como único competente para dirimir qualquer pendência decorrente do presente instrumento, 
renunciando a qualquer outro mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 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 
   
CLERY NEUSA BRUNHOLI 
Presidente da Comissão de Registro de Preços 

 
Empresa Vencedora do Registro de Preços 
Assinatura  
 
 
TESTEMUNHAS:  1 - ____________________          2 - ____________________ 
                                  NOME:                                            NOME: 
                                      CPF.:                                            CPF: 

 


