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AVISO DE ADENDO MODIFICADOR 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2014/CAERD/RO. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 802/2014/CAERD/RO. OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais gráficos (banner, 
folder, cartaz, lona e outros), conforme especificação completa constante no Termo de Referência - Anexo I do Edital. A Companhia de 
Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas 
na Portaria N.º 508/DE/2014, publicada no DOE nº. 2585 do dia 18 de janeiro de 2014, vem através deste ato INFORMAR  aos interessados 
e em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório que, conforme solicitado pela Diretoria Comercial e de Negócios, 
através do Despacho contido na fl.206 dos autos, o edital sofreu reduções substanciais, no quantitativo e foi informado a estimativa dos 
quantitativos mínimos a serem adquiridos pela Companhia (Anexo I - do Edital, subitem 3.3), desta forma, foi elaborado o Adendo 
Modificador 001, disponível para consulta na íntegra no site www.caerd-ro.com.br e www.comprasnet.gov.br. Em atendimento ao Art. 20 
da Instrução Normativa 047/2008, e ainda, ao § 4º, do Art. 21, da Lei 8.666/93, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, fica 
reaberto o prazo inicialmente estabelecido para abertura da sessão, devendo as empresas cadastrarem novamente suas propostas no 
sistema, conforme abaixo: DATA: 28/01/2015. HORÁRIO: 11h00min (Horário de Brasília - DF). ENDEREÇO: No site de licitações 
www.comprasnet.gov.br  Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio através do telefone: (69) 3216-1712 e/ 
ou pelo email cplmo@caerd-ro.com.br ou, ainda, no endereço sito Avenida Pinheiro Machado – Bairro São Cristovão, nº. 2112, em Porto 
Velho/RO - CEP: 76.804-046. Publique-se. 
 

Porto Velho-RO, 13 de janeiro de 2015. 
 

DALMON LOPES RODRIGUES 
Pregoeiro - CPLMO/CAERD/RO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


