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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016

PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE ESTUDOS Nº 001/2016 PARA ELABORAÇÃO

DE  ESTUDOS  TÉCNICOS  DESTINADOS  À  EXPANSÃO  DE  INVESTIMENTOS  E

OPERAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

1. INTRODUÇÃO

1.1. A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, por meio da sua Diretoria, em

atendimento  à  deliberação  Resolução  de  Diretoria n.º023/2016,  promove  o  presente

Procedimento de Autorização de Estudos (PAE) n.º 01/2016, nos termos do art. 21, da Lei

federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, Lei Estadual Complementar nº 609, de 18 de

fevereiro de 2011, e Decreto estadual n.º21.101, de 09 de agosto de 2016. 

1.2. No âmbito do procedimento em epígrafe, a CAERD objetiva selecionar e autorizar

pessoas jurídicas de direito público  ou privado a elaborarem e apresentarem ESTUDOS

TÉCNICOS de viabilidade relativos à estruturação e posterior licitação de PROJETO que

terá,  por objeto,  (i) a  delegação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento

sanitário nos municípios atualmente servidos pela CAERD e  (ii)  a redefinição das funções

empresariais e institucionais da CAERD diante do contexto de concessão dos serviços;

1.3. De  acordo  com  os  resultados  obtidos  a  partir  da  execução  dos  ESTUDOS

TÉCNICOS, o PROJETO poderá ser viabilizado, a partir de uma ou mais licitações, por meio

do  modelo  de  concessão  ou  de  outros  arranjos  jurídico-institucionais  dotados  de

características semelhantes, observadas as diretrizes e informações dispostas no Termo de

Referência constante do anexo I deste Edital.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Para os fins deste edital, considera-se:

2.2. AUTORIZAÇÃO: ato administrativo, de natureza precária, formalizado por meio de

termo de autorização a ser publicado na imprensa oficial do Estado de Rondônia, por meio

1



Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia 
    

do  qual  a  CAERD confere  título  jurídico  para  que  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou

privada, selecionada nos termos do presente edital de chamamento público, conduza, por

sua  conta  e  risco,  ESTUDOS TÉCNICOS,  bem como auxilie  a  CAERD durante  a  fase

externa do processo licitatório do PROJETO. 

2.3. AUTORIZADA:  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado  que,  em

atendimento aos critérios estabelecidos no Edital de Chamamento Público, venha a obter

AUTORIZAÇÃO para elaborar e apresentar os ESTUDOS TÉCNICOS;

2.4. ESTUDOS  TÉCNICOS:  projetos,  levantamentos,  investigações,  estudos  e

quaisquer  outros documentos que enfoquem a análise  de viabilidade  técnica,  ambiental,

econômico-financeira  e  jurídica,  providos  pela  AUTORIZADA,  com  vistas  à  adequada

modelagem  do  PROJETO,  conforme  diretrizes  e  escopo  estabelecidos  no  Termo  de

Referência que consta do Anexo I do presente Edital de Chamamento Público;

2.5. PROCEDIMENTO: Procedimento de Autorização de Estudos- PAE, iniciado com a

publicação do Edital de Chamamento Público, conforme a disciplina constante do decreto

estadual n.º21.101, de 09 de agosto de 2016, contemplando a disciplina do requerimento,

seleção e autorização para elaboração e apresentação de ESTUDOS TÉCNICOS;

2.6. PROJETO: delegação dos serviços de saneamento básico por meio de contrato(s)

de  concessão  (ou  arranjo  jurídico-institucional  dotado  de  características  semelhantes),

compreendendo  (i) a  prestação  de  serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento

sanitário nos municípios atualmente servidos pela CAERD e  (ii) a redefinição das funções

empresariais e institucionais da CAERD em razão da delegação dos serviços;

2.7. REQUERENTE: pessoa física ou jurídica,  de direito  público  ou privado,  que em

atendimento  ao  Edital  de  Chamamento  Público  apresente  informações  relativas  a  sua

experiência  e  proposta  para  elaborar  ESTUDOS TÉCNICOS relativos  à  estruturação  do

PROJETO;

2.8. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO: solicitação formal de AUTORIZAÇÃO pelo

REQUERENTE  para  a  realização  dos  ESTUDOS  TÉCNICOS,  a  ser  manejada  em

conformidade com as regras instituídas no presente Edital de Chamamento Público.

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
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3.1. Poderão ser solicitados esclarecimentos acerca do objeto deste Edital  em até 7

(sete) dias, a partir de sua publicação, desde que por escrito, encaminhados à CAERD, via

protocolo na sede localizada à Avenida Pinheiro Machado, 2112, bairro São Cristóvão, CEP

76. 804-046, ou, via e-mail  pre@caerd-ro.com.br , mediante a confirmação do recebimento.

3.2. Caberá à CAERD responder aos pedidos de esclarecimentos, em até 5 (cinco) dias

antes do encerramento do prazo do REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO, por meio da

divulgação em campo específico na página principal da CAERD (http://caerd-ro.com.br/).

4. OBJETO

4.1. Os ESTUDOS TÉCNICOS deverão contemplar um conjunto completo de atividades,

subsídios  e  serviços  técnicos,  incluindo  estudos,  projetos,  levantamentos,  investigações,

assessorias,  inclusive  de  comunicação,  consultorias  e  pareceres  técnicos,  econômico-

financeiros e jurídicos, para viabilizar a estruturação, licitação e contratação do PROJETO,

abrangendo ainda a revisão,  aperfeiçoamento ou complementação dos referidos estudos

pelo prazo de até 24(vinte e quatro)  meses após a sua entrega ou até a assinatura do

contrato de concessão, o que ocorrer primeiro. 

4.2. A  abertura  deste  PAE,  a  seleção  do  Autorizado  e  a  execução  dos  ESTUDOS

TÉCNICOS não  implicam,  em nenhum  contexto,  na  obrigatoriedade  de  realização,  pela

CAERD,  de processo licitatório  para  a  contratação  do  PROJETO estruturado  e  nem na

utilização dos estudos obtidos por meio deste PROCEDIMENTO. 

5. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão requerer AUTORIZAÇÃO pessoas jurídicas de direito público ou privado,

nacionais ou estrangeiras, individualmente ou em grupo, que preencham os requisitos de

participação previstos neste aviso público. 

5.2. O  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  deverá  ser  protocolizado  em  até  15

(quinze) dias corridos, a contar da publicação do extrato deste PAE na imprensa oficial do

Estado de Rondônia.

5.3. Fica vedada a participação na licitação do empreendimento, ou como contratado do

parceiro privado, por parte:

5.3.1. do próprio AUTORIZADO;
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5.3.2. dos  controladores,  controladas  e  entidades  sob  controle  comum  do

AUTORIZADO;

5.3.3. dos  responsáveis  econômicos,  assim  consideradas  as  pessoas  físicas  ou

jurídicas  que  tenham  contratado  ou  contratem  o  AUTORIZADO  para  as

atividades objeto da AUTORIZAÇÃO, bem como os controladores, controladas e

entidades sob controle comum destas; e

5.3.4. das pessoas físicas e jurídicas que atuarão como contratadas do AUTORIZADO

na execução das atividades objeto da autorização do PAE.

5.4. O  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  e  os  demais  documentos  que  o

guarnecem deverão ser apresentados na sede da CAERD, localizada à Avenida Pinheiro

Machado, 2112, São Cristóvão, CEP 76.804-046, em 03 (três) vias impressas e em mídia

digital. 

6. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS

6.1. O  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  para  elaboração  de  ESTUDOS

TÉCNICOS deverá ser apresentado no prazo e local descritos no item anterior, contendo a

qualificação completa que permita a identificação da REQUERENTE e a sua localização

para  eventual  envio  de  notificações,  informações,  erratas  e  respostas  a  pedidos  de

esclarecimentos, com:

6.1.1. nome completo;

6.1.2. inscrição  no  Cadastro  de  Pessoa  Física  -  CPF  ou  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoa Jurídica - CNPJ;

6.1.3. ramo de atividade;

6.1.4. endereço; e

6.1.5. endereço eletrônico.

6.2. No caso de participação no PROCEDIMENTO se dê por meio de REQUERENTES

organizadas em grupo: 

6.2.1. o REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO poderá ser protocolizado pela pessoa

jurídica  líder  do  grupo,  devendo  os  demais  integrantes  estar  devidamente
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indicados no requerimento, sendo que estes também serão considerados, para

os fins do presente edital, como REQUERENTES;

6.2.2. não é necessária a existência de vínculo jurídico formal entre REQUERENTES

que optem por participar em grupo do PROCEDIMENTO. 

6.2.3. a  desclassificação  de  qualquer  integrante  acarretará  a  automática

desclassificação do grupo.

6.2.4. não há limite de integrantes para cada grupo.

6.2.5. nenhuma pessoa jurídica poderá integrar mais de um grupo;

6.3. O  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  deverá  informar  os  profissionais  e

pessoas jurídicas que o REQUERENTE pretenda contratar para auxiliá-lo na realização de

atividades  e  segmentos  dos  ESTUDOS  TÉCNICOS,  permitindo-se  que  a  expertise  e

atributos técnicos destes contratados sejam apresentados para efeito de comprovação da

qualificação técnica do REQUERENTE, na forma do item 6.7.

6.4. Não será admitida a substituição ou a exclusão de AUTORIZADAS ou profissionais

e  pessoas  jurídicas contratadas  pela  AUTORIZADA  até  a  conclusão  dos  ESTUDOS

TÉCNICOS;

6.5. O  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  deverá  indicar  se  a  REQUERENTE

pretende buscar apoio técnico e financeiro para a realização dos ESTUDOS TÉCNCOS em

instituições públicas de fomento.

6.6. O REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO deverá ser guarnecido com:

6.6.1. os documentos descritivos da qualificação técnica da REQUERENTE; e

6.6.2. a proposta de elaboração de ESTUDOS TÉCNICOS 

6.7. Para a análise de sua qualificação técnica, a REQUERENTE deverá prover: 

6.7.1. o descritivo da experiência da REQUERENTE no desenvolvimento de ESTUDOS

TÉCNICOS similares àqueles descritos no objeto do presente PROCEDIMENTO

(especialmente  experiência  relativa  ao  setor  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário), e dos resultados obtidos, devendo ser detalhada também
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a expertise e capacidade técnica de profissionais  e terceiros contratados pela

AUTORIZADA para auxiliá-la no desenvolvimento dos ESTUDOS TÉCNICOS

6.7.2. relação  da  equipe  técnica  que  ficará  vinculada  à  realização  dos  ESTUDOS

TÉCNICOS  com  a  indicação  do  líder  geral  da  equipe,  responsável  por

acompanhar a elaboração de todas as atividades e que será o ponto focal de

contato com a CAERD;

6.7.3. currículo resumido, em até 2 (duas laudas) de cada integrante da equipe técnica

que  será  responsável  pelo  desenvolvimento  dos  ESTUDOS  TÉCNICOS,

especificando  a  experiência  individual  na  realização  e  na  condução  das

atividades nas respectivas áreas dos ESTUDOS TÉCNICOS e para estruturação

de concessões ou PPPs em setores de infraestrutura econômica ou social.

6.7.4. O descritivo da experiência mencionado no subitem 6.7.1. deverá ser limitado a,

no máximo, 10 (dez) experiências por REQUERENTE ou por cada integrante do

grupo de REQUERENTES ou contratado, devendo cada uma ser descrita em, no

máximo, 2 (duas) laudas.

6.8. Para  a  análise  da  Proposta  de  elaboração  dos  ESTUDOS  TÉCNICOS,  a

REQUERENTE deverá prover:

6.8.1. detalhamento  das  atividades  que  pretende  realizar,  compreendendo  uma

proposta técnica, que deverá abordar, no mínimo:

6.8.1.1. as  linhas  básicas  do  PROJETO,  com  a  descrição  do  objeto  e  sua

relevância;

6.8.1.2. os  possíveis  modelos  de  negócio  que  serão  analisados  ao  longo  dos

ESTUDOS TÉCNICOS, considerando as linhas básicas definidas para o

PROJETO;

6.8.1.3. Plano de trabalho, incluindo o cronograma físico detalhado das atividades

principais  em cada  fase  do  trabalho,  marcos para  a  apresentação  de

relatórios preliminares e reuniões de acompanhamento e descrição dos

produtos a serem entregues, observado o prazo constante do item 9.1

deste Edital de Chamamento Público;
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6.8.2. metodologia  de  execução  das  atividades  do  escopo,  incluindo  organização  e

abordagem para elaboração de ESTUDOS TÉCNICOS;

6.8.3. valor  proposto  para  ressarcimento  dos  recursos  que  serão  empregados  na

elaboração dos ESTUDOS TÉCNICOS, tendo em vista o escopo da proposta

técnica  apresentada,  a  respectiva  metodologia  de  execução  e  os  elementos

mencionados no subitem 10.4. 

7. SELEÇÃO DO AUTORIZADO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS 

7.1. A CAERD, através do Conselho Gestor de PPP,  designará comissão técnica para a

análise  e  avaliação  da  documentação  constante  dos  REQUERIMENTOS  DE

AUTORIZAÇÃO  (“Comissão de Avaliação”). 

7.2. A avaliação dos REQUERIMENTOS DE AUTORIZAÇÃO e propostas de elaboração

dos ESTUDOS TÉCNICOS observará os seguintes critérios: 

(i) Experiência anterior da REQUERENTE: 

a. na  estruturação  de  projetos  de  concessão  e  parcerias  público-privadas

(PPPs);

b. em projetos no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

(ii) Alocação de tempo de cada um dos profissionais integrantes da equipe técnica

responsável pelos ESTUDOS TÉCNICOS e a sua experiência:

a. na estruturação de projetos de PPP e concessões;

b. em projetos no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

(iii) Proposta para a elaboração dos ESTUDOS TÉCNICOS e suporte à CAERD no

processo de preparação do PROJETO, considerando-se, para tanto:

a. Entendimento  do  problema  e  análise  crítica  do  Termo  de  Referência

constante do anexo I

b. Metodologia de execução das atividades do escopo e cronograma;
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(iv) Valor  proposto  para  ressarcimento  dos  recursos  aplicados  na  elaboração  dos

ESTUDOS TÉCNICOS.

7.3. No curso da análise e avaliação das propostas, a Comissão de Avaliação poderá, a

seu  critério,  solicitar  dos  REQUERENTES  esclarecimentos  ou  detalhamentos  às  suas

propostas, assinalando prazo para cumprimento de tais diligências propostas, assinalando

prazo para cumprimento de tais diligências.

7.4. Serão atribuídos os pesos abaixo para cada um dos critérios assinalados no item

7.2:

7.4.1. Peso de 20% (vinte por cento) será aplicado às notas designadas aos subitens (i)

e (ii);

7.4.2. Peso de 40% (quarenta por cento) será aplicado à nota designada para o subitem

(iii).

7.4.3. Peso de 20% (vinte por cento) será aplicado à nota designada ao subitem (iv);

7.5. Para a mensuração da nota referente ao subitem (iv) será adotada a seguinte regra:

a proposta de menor valor receberá uma pontuação igual a 10, atribuindo-se, às demais

propostas, notas inversamente proporcionais aos seus preços, conforme fórmula abaixo:

7.5.1. A  nota  escolhida  para  cada  um  dos  critérios  deverá  ser  multiplicada  pelo

respectivo peso estipulado nos subitens 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3.

7.5.2. A nota ponderada para cada um dos critérios será o produto da respectiva nota

atribuída e do seu peso associado.

7.5.3. A nota final atribuída à proposta de elaboração dos ESTUDOS TÉCNICOS será

obtida por meio do somatório das notas ponderadas.

7.6. A  partir  da  análise  e  avaliação  dos  REQUERIMENTOS  DE  AUTORIZAÇÃO  e

propostas de elaboração de ESTUDOS TÉCNICOS, procedidas com base nos critérios e

pontuações acima mencionados, o Conselho Gestor de PPP, designado pela CAERD, irá

emitir  o  único  termo de AUTORIZAÇÃO,  nos termos do art.  3º  do Decreto estadual  n.º
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21.101, de 8 de agosto de 2016, em favor da REQUERENTE cuja proposta obteve a maior

nota final.   

8. DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS

8.1. Uma  vez  selecionado  o  REQUERENTE,  na  forma  do  item  anterior,  este  será

autorizado a iniciar  a elaboração dos ESTUDOS TÉCNICOS e a interagir continuamente

com o Conselho Gestor de PPP da CAERD, responsável pela preparação do PROJETO.

8.2. A AUTORIZAÇÃO será formalizada por meio de termo de autorização, cujo extrato

será publicado na imprensa oficial do Estado de Rondônia.

8.3. No  caso  de  participação  em  grupo,  o  termo  de  autorização  contemplará

nominalmente todos os integrantes do grupo cuja proposta de elaboração dos ESTUDOS

TÉCNICOS tenha sido selecionada,  os quais serão caracterizados,  para os devidos fins,

como AUTORIZADOS. 

8.4. A autorização para a realização dos ESTUDOS TÉCNICOS:

8.4.1. será pessoal e intransferível;

8.4.2. não  obrigará  a  CAERD  a  realizar  licitação  do  PROJETO,  tampouco  a  sua

contratação;

8.4.3. não implicará, por si só, direito a ressarcimento de recursos aplicados em sua

elaboração;

8.5. A autorização será extinta nas hipóteses de:

8.5.1. cassação, em caso de descumprimento de seus termos, observados os itens 8.6

e 8.7;

8.5.2. revogação, em caso de:

8.5.2.1. perda de interesse da CAERD na parceria estudada; e

8.5.2.2. desistência  por  parte  da  pessoa  física  ou  jurídica  de  direito privado

autorizada,  a  ser  apresentada,  a  qualquer  tempo,  por meio  de

comunicação escrita à CAERD;
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8.5.3. anulação, em caso de vício no procedimento administrativo a que se refere este

edital de chamamento público ou por infração legal; e

8.5.4. ato que a torne sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo legal que,

por qualquer motivo, impeça o recebimento dos ESTUDOS TÉCNICOS.

8.6. Na hipótese descumprimento dos termos da AUTORIZAÇÃO, o AUTORIZADO será

notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias promover a regularização.

8.7. Não atendida a notificação a que alude o item 8.6, a AUTORIZAÇÃO será cassada

e a AUTORIZADA será comunicada de referida extinção.

9. PRAZO E ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS

9.1. Uma vez emitido e publicado o extrato do termo de autorização na imprensa oficial

do Estado de Rondônia, a AUTORIZADA deverá entregar todos os ESTUDOS TÉCNICOS

em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da:

9.1.1. data da publicação na imprensa oficial, na hipótese em que a AUTORIZADA tiver

informado não pretender buscar apoio financeiro e técnico para a realização dos

ESTUDOS TÉCNICOS em instituição pública de fomento;

9.1.2. data em que a AUTORIZADA tiver sido formalmente comunicada, por meio de

correspondência  oficial  remetida  pela  instituição  apoiadora,  acerca  da  sua

seleção para a obtenção de apoio financeiro e técnico.

9.2. O prazo acima não exclui o dever de a AUTORIZADA promover as adaptações e

atualizações dos ESTUDOS TÉCNICOS que sejam decorrentes, dentre outros eventos, de:

9.2.1. sugestões apresentadas por ocasião das consulta e audiências públicas;

9.2.2. recomendações e esclarecimentos apresentados pelos órgãos de fiscalização e

controle do Estado de Rondônia;

9.2.3. alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis;

9.3. A  AUTORIZADA  deverá  prestar  suporte  técnico  à  CAERD  na  interação  com

potenciais licitantes e durante a fase externa do processo licitatório do PROJETO.   
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9.4. A elaboração dos ESTUDOS TÉCNICOS será acompanhada por equipe técnica a

ser  constituída  pela  CAERD,  que  poderá,  a  seu  critério,  interagir  livremente  com  a

AUTORIZADA e instituições  públicas  de fomento  que venham a prover  apoio  técnico  e

financeiro ao desenvolvimento dos ESTUDOS TÉCNICOS. 

9.5. A equipe da CAERD poderá, a seu critério, exigir relatórios parciais e reuniões para

o acompanhamento dos trabalhos executados pela AUTORIZADA, sem prejuízo de outras

ações e produtos previstos no cronograma de desenvolvimento dos ESTUDOS TÉCNICOS. 

9.6. Tão logo seja emitido o termo de autorização, deverá ser elaborado plano de ação

pela AUTORIZADA o qual deve ser encaminhado à CAERD, devendo ser discriminadas as

datas  de reuniões,  de apresentação  de relatórios  parciais  e  consolidados,  bem como a

descrição dos serviços a serem executados.

10. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO 

10.1. Sendo aceitos os ESTUDOS TÉCNICOS pela CAERD e utilizados no todo ou em

parte  para  a  estruturação  do  PROJETO,  caberá  ao  licitante  vencedor  ressarcir  o

AUTORIZADO  pelo  valor  de  ressarcimento  constante  da  proposta  de  elaboração  dos

ESTUDOS TÉCNICOS apresentada pelo AUTORIZADO.

10.2. O ressarcimento do valor acima mencionado será condição prévia para a assinatura

do contrato de concessão pelo licitante vencedor do certame.

10.3. O valor de ressarcimento será reajustado anualmente pelo IPCA, tendo por data-

base  a  data  de  protocolização  do  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  pela

REQUERENTE.

10.4. O AUTORIZADO poderá ceder, total ou parcialmente, o direito do ressarcimento a

instituições  financeiras  que  tenham  apoiado  financeiramente  a  elaboração  dos  estudos

objeto deste Edital de Chamamento Público, hipótese em que o pagamento poderá ser feito

diretamente à referida entidade, conforme disciplina a ser inserida no edital de licitação do

projeto.

11. PUBLICAÇÃO E DIREITOS AUTORAIS SOBRE OS ESTUDOS

11.1. Os ESTUDOS TÉCNICOS produzidos pela AUTORIZADA, e todos os documentos

que destes façam parte, podem ser utilizados, a critério da CAERD, total ou parcialmente.
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11.2. Na hipótese da CAERD não iniciar  a licitação do PROJETO no prazo de até 36

(trinta e seis) meses, contados a partir da emissão do termo de AUTORIZAÇÃO, os estudos,

projetos, levantamentos e investigações, a critério da instituição que tenha disponibilizado

apoio  financeiro,  poderão  ser  divulgados  ou  incluídos  em  repositórios  públicos,  sendo

vedada a sua exploração econômica.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A  apresentação  do  REQUERIMENTO  DE  AUTORIZAÇÃO  no  âmbito  deste

PROCEDIMENTO  implica  na  concordância  integral  da  REQUERENTE às  condições  de

participação regradas neste PROCEDIMENTO. 

12.2. A  AUTORIZAÇÃO  para  realização  dos  ESTUDOS TÉCNICOS não  implica,  em

hipótese alguma, corresponsabilidade da CAERD perante terceiros, pelos atos praticados

pela  AUTORIZADA  no  curso  da  elaboração  dos  ESTUDOS  TÉCNICOS  e  licitação  do

PROJETO.

Porto Velho, 17 de outubro de 2016

JAMIL MANASFI DA CRUZ
Presidente e Pregoeiro da CAERD/RO

Mat. 09188-4
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