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Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
  

AVISO

AVISO DE REAGENDAMENTO

 

Superintendência Estadual De Compras e Licitações

Pregão Eletrônico Nº.126/2019/CEL/SUPEL/RO. Tipo Menor Preço

PROCESSO ELETRONICO Nº 0033.072153/2018-17

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preven�va e
corre�va com reposição de peças e limpeza dos componentes da Estação de Tratamento de Esgoto do
�po compacto, estanque e hermé�co, de volume teórico afluente de 25,75 m³/dia e sistema combinado
(anaeróbio + aeróbio + tratamento dos gases + desinfecção), localizada nas dependências da Casa de
Detenção de Jaru, Unidade Prisional que integra esta Secretaria de Estado de Jus�ça – SEJUS/RO, por um
período de 12 (doze) meses. A Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através do Pregoeiro
nomeado na Portaria nº 68/2019/SUPEL-CI, publicada no DOE nº 91 de 18/03/2019. Torna público aos
interessados e em especial às empresas que re�raram o instrumento convocatório, que o certame em
epígrafe, inicialmente marcado para o dia 29/10/2019, está REAGENDADO para o dia 31/10/2019 às
10h00min (HORÁRIO DE BRASILIA),. Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br. DISPONIBILIDADE
DO EDITAL: Consulta e re�rada das 07h:30min. às 13h:30min. (horário de Rondônia), de segunda a sexta-
feira, na Sede da SUPEL, ou, gratuitamente no endereço eletrônico www.rondonia.ro.gov.br/supel. Outras
informações através do telefone: (0XX) 69.3212-9269.

 

Porto Velho/RO, 17 de outubro de 2019.

Publique-se.

IAN BARROS MOLLMANN

Pregoeira CEL/SUPEL/RO

Documento assinado eletronicamente por Ian Barros Mollmann, Pregoeiro(a), em 17/10/2019, às
13:18, 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 8427997 e o código CRC 1F5316D9.

Referência: Caso responda este(a) Aviso, indicar expressamente o Processo nº 0033.072153/2018-17 SEI nº 8427997
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