
                
      

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2014

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. 0321/2014/CAERD, sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 016/2014, 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: O Registro de Preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de café e açúcar, conforme especificações contidas 
no Termo de Referencia. 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 2014, Elementos de 
Despesas nº 412.109.247 – (Gêneros Alimentação), instaurado através do Processo Administrativo nº 0321/2014. Sendo estimado para este lote  no valor de 
R$ 36.873,33 (trinta e seis mil e oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), para esta licitação. A DISPONIBILIDADE DO EDITAL - será através 
do site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 02 de Julho 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 site  www.caerd-ro.com.br  ou pelo e-mail: cplmo@caerd-ro.com.br PROPOSTAS:
Serão recebidas no site www.licitacoes-e.com.br até as 08:30h00min (horário de Brasília/DF) do dia 17 de Julho 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 17 de Julho de 2014.

Porto Velho – RO, 05 de Junho de 2014.

DALMON LOPES RODRIGUES
                      Pregoeiro da CAERD

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2014

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. 0395/2014/CAERD, sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 018/2014, 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: O Registro de Preços para eventual Contratação de empresa para fornecimento de 2.500 (dois mil e quinhentos) toneladas do 
produto químico Sulfato de Alumínio ferroso granulado, (Fórmula Química: Al2(SO4)3 ), na forma granulada, para atender às necessidades da CAERD por um 
período de 12 meses, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 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 2014, Elementos de Despesas nº 412.101.205 – (Material para Tratamento), instaurado através do Processo Administrativo nº 
0395/2014. Sendo estimado para este lote no valor de R$ 4.230.000,00 (quatro milhões e duzentos trinta mil reais) para esta licitação. A DISPONIBILIDADE 
DO EDITAL - será através do site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 02 de Julho 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 site  www.caerd-ro.com.br  ou pelo e-mail:
cplmo@caerd-ro.com.br PROPOSTAS: Serão recebidas no site www.licitacoes-e.com.br até as 08:30h00min (horário de Brasília/DF) do dia 23 de Julho 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 23 de 
Julho de 2014.

Porto Velho – RO, 27 de Junho de 2014.

DALMON LOPES RODRIGUES
                     Pregoeiro da CAERD

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2014

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. 0631/2013/CAERD, sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 019/2014, 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 eventual contratação de materiais de reposição para ser aplicado nas rebobinagens de motores 
elétricos de 0,5 a 350cv e auto transformadores das unidades da cia, conforme especificações contidas no anexo I Termo de Referencia 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 2014, Elementos de Despesas nº 412.101.207, 
instaurado através do Processo Administrativo nº 0631/2013. Sendo estimado para este lote  no valor de R$ 213.770,00 (duzentos e treze mil, setecentos e 
setenta reais). A DISPONIBILIDADE DO EDITAL - será através do site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 02 de Julho 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 site  
www.caerd-ro.com.br  ou pelo e-mail: cplmo@caerd-ro.com.br PROPOSTAS: Serão recebidas no site www.licitacoes-e.com.br até as 08:30h00min (horário 
de Brasília/DF) do dia 15 de Julho 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 15 de Julho de 2014.

Porto Velho – RO, 13 de junho de 2014.

CLERY NEUSA BRUNHOLI
                           Pregoeiro da CAERD
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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2014

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. 0437/2014/CAERD, sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n. 020/2014, 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 Preço  para futuras aquisições de Kit Cavalete para hidrômetros e conexões (tubete curto e longo de ½” e ¾”, Porca 
sextavada de ½” e ¾”, Anel de Vedação de ½” e ¾” ) por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Termo de Referencia. 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 2014, Elementos de Despesas nº 412.101.208, 
instaurado através do Processo Administrativo nº 0437/2014. Sendo estimado para este  lotes  o valor de R$ 1.326.420,00 (Hum milhão, trezentos e vinte e seis 
mil, quatrocentos e vinte reais), para esta licitação. A DISPONIBILIDADE DO EDITAL - será através do site: www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 02 de 
Julho 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 site  www.caerd-ro.com.br  ou pelo e-mail: cplmo@caerd-ro.com.br PROPOSTAS: Serão recebidas no site www.licitacoes-
e.com.br até as 08:30h00min (horário de Brasília/DF) do dia 28 de Julho 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 28 de Julho                de 2014.

Porto Velho – RO, 26 de Junho de 2014.

CLERY NEUSA BRUNHOLI
Pregoeiro da CAERD
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