
ADENDO MODIFICADOR IIII SEM REABERTURA DE PRAZO 

UASG: 925373 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2019/CEL/SUPEL/RO. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0033.433477/2018-28/SEJUS. 

OBJETO: Aquisição de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para atender as 

necessidades do Sistema Prisional Porto Velho/RO, pelo período de 12 (doze) meses consecutivos e 

ininterruptos, a pedido do Núcleo de Alimentação/GAF/SEJUS, de acordo com o memorando nº 105/2018/SEJUS-

NUALI e seus anexos. 

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações, através de seu Pregoeiro, designado por força das 

disposições contidas 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 retiraram o instrumento convocatório, que houve alteração no Edital 

no item 2.2.1 e no 2.4., em Virtude do pedido de esclarecimento apresentado pelo Licitante. O 

Edital atualizado encontra-se disponível para consulta e retirada, gratuitamente, no 

site: www.rondonia.ro.gov.br/supel. Os licitantes que já o baixaram, deverão fazê-lo novamente para 

conhecimento da alteração realizada. Considerando que a presente alteração não interfere na formulação das 

propostas, permanece mantida a data de abertura para o dia para o dia 05.09.2019, às 10h00min (horário de 

Brasília). Permanecem inalteradas todas as demais condições previstas no edital e seus anexos. Publique-se. 

Porto Velho (RO), 28 de agosto de 2019. 

  

IAN BARROS MOLLMANN 

Pregoeiro da Comissão Especial de Licitações - CEL/SUPEL/RO 

 

http://www.supel.ro.gov.br/
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