
 

ADENDO MODIFICARDOR DO 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2015.A 

Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD, 

através de sua Pregoeira vem comunicar aos interessados, o 

seguinte Adendo Modificador:  ONDE SE LÊ: Item 2, 

subitem 2.2.2. do Edital e item 6 do Termo de 

Referência: O prazo para entrega dos veículos será de no 

máximo 30 (trinta) dias, a contar da entrega da Autorização 

de Fornecimento-AF. LEIA-SE: DO PRAZO DE 

ENTREGA: O prazo para entrega dos veículos será de no 

máximo 60 (sessenta) dias, a contar da entrega da 

Autorização de Fornecimento-AF. ONDE SE LÊ: Item 2, 

subitem 2.2.1. do Edital e item 1 do Termo de 

Referência: O presente Termo de referencia objetiva a 

Aquisição de 02 (DOIS) Veículos com capacidade mínima 

para 07 (sete) pessoas; Automóvel de fabricação nacional ou 

importado tipo FURGOVAN com 02 portas dianteiras para 

acesso de ocupantes, 01 porta traseira de acesso ao 

compartimento de carga e portas laterais traseiras 

deslizantes, 01 de cada lado, para acesso de passageiros e de 

cargas, ano 2015, cor branca, zero quilômetro, com as 

características a partir de: Potência mínima de 115  CV, 

motor 1.8, 08 válvulas, 04 cilindros, movido à álcool e/ou 

gasolina, com capacidade mínima para 07 (sete) pessoas 

incluindo o motorista, câmbio com 05 (cinco) marchas à 

frente e uma à ré, com ar condicionado, rádio AM/FM com 

toca CD e MP3, vidros e travas elétricas nas portas com 

alarme, direção hidráulica, Air Bag duplo, pneus e rodas 

originais do fabricante, jogo de tapetes completo, freios 

ABS, barras de proteção nas portas, proteção em aço do 

motor, equipado com todos os itens de série do veículo e 

com todos os itens exigidos pelo CONTRAN, para ser 

utilizado pela Divisão de Cadastro – DXCA para ser 

utilizado no cadastro e recadastramento nas localidades 

atendidas pela CAERD no estado de Rondônia, conforme 

especificação contidas no Termo de Referência – Anexo I 

deste Edital.LEIA-SE: Aquisição de 02 (DOIS) Veículos 

com capacidade mínima para 07 (sete) pessoas incluindo o 

motorista; Automóvel de fabricação nacional ou importado 

tipo FURGOVAN, 02 portas dianteiras para acesso de 

ocupantes, 01 porta traseira de acesso ao compartimento de 

carga e portas laterais traseiras deslizantes, 01 de cada lado, 

para acesso de passageiros e de cargas, ano 2015, cor 

branca, zero quilômetro, com as características a partir de: 

Potência mínima de 115 CV, motor 1.8, 04 cilindros, com 

no mínimo 08 válvulas, movido à álcool e/ou gasolina, com 

capacidade mínima para 07 (sete) pessoas incluindo o 

motorista, câmbio com 05 (cinco) marchas à frente e uma à 

ré, com ar condicionado, rádio AM/FM com toca CD e 

MP3, vidros e travas elétricas nas portas com alarme, 

direção hidráulica, Air Bag duplo, pneus e rodas originais 

do fabricante, jogo de tapetes completo, freios ABS, barras 

de proteção nas portas, proteção em aço do motor, equipado 

com todos os itens de série do veículo e com todos os itens 

exigidos pelo CONTRAN. Fica remarcada a abertura do 

referido pregão para o dia 25 de junho de 2015 as 10:30 

horas do horário de Brasília no endereço eletrônico: 

comprasgovernamentais.gov.br.   

Porto Velho-RO, 08 de Junho de 2015. 

 

CLERY  NEUSA BRUNHOLI 

Pregoeira da CAERD 

 

 

 


