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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

ADENDO
ADENDO MODIFICADOR COM REABERTURA DE PRAZO
UASG: 925373
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 560/2019/CEL/SUPEL/RO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0043.435327/2019-11/SEJUS.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de Sistema de Armazenamento (storage),
incluindo instalação, conﬁguração, integração, treinamento, suporte técnico e garan a, para a
Superintendência de Estado para Resultados - EpR, Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, e
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, conforme especiﬁcações e condições constantes deste Termo de
Referência e seus anexos.
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através de seu Pregoeiro, designado por força das
disposições con das na Portaria nº 68, publicada no D.O.E do dia 18 de março de 2019, torna público aos
interessados, em especial, as empresas que re raram o instrumento convocatório, que houve alteração
no Edital no item 13.8.9, o qual foi suprimido pois o Termo de Referência não traz tal exigência e
inicialmente marcado para o dia 16/12/2019, está REAGENDADO 23/12/2019 às 10h00min (HORÁRIO DE
BRASILIA). O Edital atualizado encontra-se disponível para consulta e re rada, gratuitamente, no
site: www.rondonia.ro.gov.br/supel. Os licitantes que já o baixaram, deverão fazê-lo novamente para
conhecimento da alteração realizada. Permanecem inalteradas todas as demais condições previstas no
edital e seus anexos.
Publique-se.
Porto Velho (RO), 09 de dezembro de 2019.
IAN BARROS MOLLMANN
Pregoeiro da Comissão Especial de Licitações - CEL/SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Ian Barros Mollmann, Pregoeiro(a), em 10/12/2019, às
12:07, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no ar go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
veriﬁcador 9282538 e o código CRC 0D676B86.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0043.435327/2019-11

SEI nº 9282538

