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Documento assinado eletronicamente por Vanessa Duarte Emenergildo, Pregoeiro(a), em 23/07/2019, às 11:01, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 6964977 e o código CRC 
F577EDAF. 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE SUSPENSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 213/2019/SUPEL/RO. Processo Administrativo: Nº. 0009.178492/2019-86/DER-RO. Objeto: Registro de Preço 

para futura e eventual aquisição de equipamentos e veículos, sendo: 15 (quinze) Motoniveladoras, 26 (vinte e seis) Retro Escavadeiras, 20 

(vinte) Escavadeiras Hidráulicas, 22 (vinte e dois) Pá Carregadeiras, 22 (vinte e dois) Rolo Compactador Vibratório, 50 (cinquenta) 

Caminhões Basculantes e 16 (dezesseis) Caminhões Pipas para atender as necessidades deste DER-RO. A SUPERINTENDÊNCIA 

ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por força das disposições contida na 

Portaria Nº 034/SUPEL-CI, de 01 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 20/02/2019, torna público aos 

interessados e em especial às empresas que retiraram o Edital da licitação em epígrafe, que o certame licitatório está SUSPENSO “SINE 

DIE”, a pedido da Gerência de Operações Logísticas do DER/RO, para análise dos pedidos de esclarecimentos e impugnações. Solicitamos 

a todos que acompanhem as publicações de reabertura do certame, que serão realizadas através dos meios de publicações sendo eles: 

Diário Oficial da União – DOU, Departamento de Comunicação do Governo de Rondônia - DECOM, Diário Oficial do Estado de Rondônia - 

DOE, Sistema Comprasnet e ainda no site da SUPEL/RO. Porto Velho/RO, 23 de julho de 2019.  

GRAZIELA GENOVEVA KETES 
Pregoeira Equipe BETA/SUPEL/RO 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Graziela Genoveva Ketes, Pregoeiro(a), em 23/07/2019, às 14:01, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 6974927 e o código CRC 
06666ADA. 

 
AVISO DE PUBLICAÇÃO 

AVISO DE RETORNO DE FASE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2019/KAPPA/SUPEL/RO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0037.004000/2017-18/FUNESBOM/RO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada e continuados na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização dos 

ambientes internos e esquadrias das Organizações Bombeiro Militar – OBM, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, no 

município de Porto Velho, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, assim como dos Equipamentos e Ferramentas 

adequados à execução dos serviços.  

A Pregoeira designada pela Portaria nº 101/2018/SUPEL-CI, publicada no DOE em 04.09.2018, torna público aos interessados, e em 

especial às empresas que participaram da licitação em epígrafe, face ao provimento parcial do recurso impetrado pela empresa CRISTAL 

CLEAN SERVICOS EIRELI, fica REAGENDADO para o dia 02 de agosto de 2019, às 10h00min (horário de Brasília), o retorno à fase de 

ACEITAÇÃO da proposta de preços da recorrida M.R.D. PAIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME condicionada as devidas correções na 

planilha de custo e formação de preços.  

Porto Velho, 23 de julho de 2019. 

IZAURA TAUFMANN FERREIRA 
Pregoeira da Equipe KAPPA/SUPEL 

Mat. 300094012 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Izaura Taufmann Ferreira, Pregoeiro(a), em 23/07/2019, às 12:21, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 

 

 
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 6969562 e o código CRC 
EFEC3DFA. 
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