
            
 

ADENDO MODIFICADOR DO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2012 

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia CAERD, através de seu Pregoeiro vem comunicar aos interessados, o seguinte 
Adendo Modificador: 
No anexo I Termo de Referencia do edital 
Onde se lê  
No item 03 do Termo de Referencia 
- Alimentador Manual: 100 folhas; 
- Capacidade de Entrada padrão - 500 folhas; 
- Memória padrão: 512 MB; 
- Processador: 800MHZ; 
No item 04 do Termo de Referencia 
- Alimentador Manual: 100 folhas; 
- Capacidade de Entrada padrão - 500 folhas ou superior; 
No item 05 do Termo de Referencia 
- Alimentador Manual: 50 folhas; 
- Capacidade de Entrada padrão - 250 folhas ou superior; 
- Memória padrão: 128 MB; 
- Processador: 600MHZ; 
No item 06 do Termo de Referencia 
- Capacidade de Entrada padrão (bandeja 2): para 250 folhas; 
- Processador de 500 MHZ 
No item 07 do Termo de Referencia 
7- Caso a Licitante não seja o próprio fabricante, o mesmo deverá ser solidário na garantia, através de carta de solidariedade emitida 
pelo fabricante ou pelo distribuidor das Impressoras com firma reconhecida pelo representante fazendo referência a este TR e 
informando que a licitante é uma revenda autorizada a comercializar os produtos deste termo de referência. Isto se faz necessário pois 
se por qualquer motivo a empresa licitante deixar de existir, o fabricante estará ciente de que também é responsável pela garantia, 
dando assim segurança ao serviço público de poder contar com o serviço sem ônus adicional. 
Leia-se: 
No item 03 do Termo de Referencia 
- Alimentador Manual: até 100 folhas; 
- Capacidade de Entrada padrão - até 500 folhas ou superior; 
- Memória padrão: mínima 512 MB; 
- Processador: mínima 800MHZ; 
No item 04 do Termo de Referencia 
- Alimentador Manual: até 100 folhas; 
- Capacidade de Entrada padrão – até 500 folhas ou superior; 
No item 05 do Termo de Referencia 
- Alimentador Manual: até 50 folhas; 
- Capacidade de Entrada padrão - até 250 folhas ou superior; 
- Memória padrão: mínima 128 MB; 
- Processador: mínimo 600MHZ; 
No item 06 do Termo de Referencia 
- Capacidade de Entrada padrão (bandeja 2): até 250 folhas; 
- Processador mínimo 500 MHZ; 
No item 07 do Termo de Referencia 
7- Obrigatório que a Licitante apresente a declaração do distribuidor de revenda autorizada com indicação da assistência técnica para 
atendimento na modalidade “on site” em Porto Velho. 
Excluir do item 4 do Termo Referencia 
- Consumo máximo (W): 620, 
- Consumo em economia (W): 24 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 
 

Dessa forma, fica marcada a nova data de abertura certame para dia 01 de Fevereiro de 2013, as 10:00 horas no mesmo endereço 
eletrônico (www.licitacoes-e.com.br) conforme item 1.5 do edital, a abertura do mencionado acima. 

Porto Velho-RO, 18 de Janeiro de 2.013. 
DALMON LOPES RODRIGUES  

          Pregoeiro da CAERD 


