
           
 

   

               

ADENDO MODIFICARDOR DO 
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2015. 

 

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD, através de seu Pregoeiro vem comunicar aos interessados, o seguinte Adendo Modificador, com 
objetivo de atender a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, foi elaborado o novo edital exclusivo. 
             
ONDE SE LÊ: 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2015/CAERD/RO 

A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, através de seu Pregoeiro, designada por força das disposições contidas na Portaria Nº 
508/DE/14 de 05.11.14, publicada no DOE nº 2585, de 18.11.2014,  torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 011/2015/CAERD/RO, do tipo “menor preço”, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com o Decreto Federal n.º 5.504/2005, a Instrução Normativa nº 047/2008 e a Instrução Normativa nº 
048/2008, Decreto Estadual 18.340/2013 e subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666/93, com a Lei Complementar n.° 123/2006, com a Lei Estadual 
n.° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n.° 16.089/2011 e demais legislações vigentes, tendo como interessada a Companhia de Águas e Esgotos 
de Rondônia - CAERD. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1113/2014. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível para 
abastecimento dos veículos da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ou que estejam à disposição da mesma, mediante sistema eletrônico de 
gestão de frota com utilização de cartões magnéticos ou com chip e a integração com rastreamento veicular por GPS, para atendimento das necessidades 
da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, no âmbito do estado de Rondônia, conforme especificação completa do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. ELEMENTO DE DESPESA: 412.102.222 E 413109362. VALOR ESTIMADO: R$ 866.516,27 (oitocentos e sessenta e 
seis mil e quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos). DATA DE ABERTURA: 12 de fevereiro de 2015 às 11h30min (horário de 
Brasília). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  CÓDIGO DA UASG CAERD: 925217. LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por 
meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento 
Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos 
www.comprasnet.gov.br (site oficial) e http://www.caerd-ro.com.br (site alternativo). Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone 
(69) 3216-1728, através do e-mail cplmo@caerd-ro.com.br ou no setor de Licitações na CPLMO da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - 
CAERD, no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda à quinta e das 07h30min às 13h30min nas sextas-feiras, sito à Rua: 
Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 – Porto Velho-RO. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário. 

       

                         Porto Velho - RO, 29 de janeiro de 2015. 

Dalmon Lopes Rodrigues 
Pregoeiro da CAERD/RO 

 
LEIA-SÊ:  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2015/CAERD/RO 

A Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - CAERD, através de seu Pregoeiro, designada por força das disposições contidas na Portaria Nº 
508/DE/14 de 05.11.14, publicada no DOE nº 2585, de 18.11.2014,  torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 011/2015/CAERD/RO, do tipo “menor preço”, na forma de execução indireta, no regime de empreitada por 
preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em 
conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com o Decreto Federal n.º 5.504/2005, a Instrução Normativa nº 047/2008 e a Instrução Normativa nº 
048/2008, Decreto Estadual 18.340/2013 e subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666/93, com a Lei Complementar n.° 123/2006, com a Lei Estadual 
n.° 2414/2011 e com os Decretos Estaduais n.° 16.089/2011 e demais legislações vigentes, tendo como interessada a Companhia de Águas e Esgotos 
de Rondônia - CAERD. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1113/2014. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustível para 

abastecimento dos veículos da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, ou que estejam à disposição da mesma, mediante sistema eletrônico de 
gestão de frota com utilização de cartões magnéticos ou com chip e a integração com rastreamento veicular por GPS, para atendimento das necessidades 
da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, no âmbito do estado de Rondônia, conforme especificação completa do Termo de 
Referência – Anexo I deste Edital. ELEMENTO DE DESPESA: 412.102.222 E 413109362. VALOR ESTIMADO: R$ 866.516,27 (oitocentos e sessenta e 
seis mil e quinhentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos). DATA DE ABERTURA: 23 de fevereiro de 2015 às 11h30min (horário de 
Brasília). ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br CÓDIGO DA UASG CAERD: 925217. LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por 
meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do (a) Pregoeiro (a) e Equipe de Apoio. DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento 
Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos 
www.comprasnet.gov.br (site oficial) e http://www.caerd-ro.com.br (site alternativo). Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone 
(69) 3216-1728, através do e-mail cplmo@caerd-ro.com.br ou no setor de Licitações na CPLMO da Companhia de Água e Esgotos de Rondônia - 

CAERD, no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min, de segunda à quinta e das 07h30min às 13h30min nas sextas-feiras, sito à Rua: 
Pinheiro Machado, nº 2112 – Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 – Porto Velho-RO. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do (a) Pregoeiro (a) em contrário.         

                                

                        Porto Velho - RO, 29 de janeiro de 2015. 

Dalmon Lopes Rodrigues 
Pregoeiro da CAERD/RO 

 
 
 

Porto Velho-RO, 04 de Fevereiro de 2015. 
 
 

DALMON LOPES RODRIGUES 

Pregoeiro da CAERD 
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