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ADENDO AO EDITAL  

Pregão Presencial nº 004/2018/CPP/ALE/RO 
Processo Administrativo nº 013069/2018-15 

 
 

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de seu Pregoeiro, 
designado através do ATO Nº 1107/2018-SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que o Edital do Pregão Presencial nº 
004/2018/CPP/ALE/RO, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
diagramação, formatação e confecção/execução de serviços gráficos diversos para atender as 
Solenidades de Posses dos Excelentíssimos Senhores Governador e Vice-Governador, bem como 
dos Deputados Estaduais que comporão a 10ª Legislatura, a pedido do Departamento de 
Cerimonial, para atender as necessidades da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, foi alterado nos termos abaixo: 
 

O item 14 do Edital passa a ter a seguinte redação: 

 

14. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

 

14.1 Será exigida da empresa classificada em primeiro lugar, após a fase de lances, a 

apresentação de AMOSTRAS para o item 1 do Lote 1 e para o item 1 do Lote 6, em face da 

especificidade destes materiais.  

 

14.1.1 A empresa terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a apresentação das amostras. 

14.1.2 As amostras serão analisadas pela Diretora do Departamento de Cerimonial desta ALE/RO 
e, estando de acordo com as características e qualidade exigidas no Termo de Referência serão 
aprovadas.  

14.1.3 Em caso de não aprovação das amostras apresentadas pela primeira classificada, o 
Pregoeiro convocará a segunda classificada para a mesma providência, e assim sucessivamente. 

O Edital e seus anexos nos demais termos permanecem inalterados, neste ato ratificados, 
inclusive quanto à data de abertura do certame previsto para o dia 19 de novembro de 2018, às 
8h00min (horário local). 

 
Porto Velho/RO, 13 de novembro de 2018. 

 
 
 

Everton José dos Santos Filho 
Pregoeiro ALE/RO  

 
 


