
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
 
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CHAMAMENTO PÚBLICO: 032/2022/CEL/SUPEL/RO
Processo Administra�vo Nº: 0026.071385/2022-15
Objeto: Credenciamento de estabelecimentos comerciais (restaurantes), os quais deverão se candidatar de acordo com as condições e
especificações técnicas minuciosamente descritas neste Termo, para fornecimento de refeições nutricionalmente adequadas à população
em vulnerabilidade no Estado de Rondônia, inscritas no Cadastro Único do Governo Federal - CadÚnico, ou outro critério estabelecido por
essa secretaria, com abrangência no município de Porto Velho, conforme quan�ta�vos es�pulados neste Termo de Referência. A
Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL, através da Presidente nomeada na Portaria nº 147/2022/SUPEL-CI, publicada no DOE do dia
30.09.2022, torna público, aos interessados e, em especial, às empresas que re�raram o edital, que o certame em epígrafe, está SUSPENSO
"SINE DIE", conforme solicitação da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, para ajustes no Termo de
Referência. Solicitamos a todos que acompanhem as publicações de reabertura do certame, as quais serão realizadas através dos meios de
publicações: Departamento de Comunicação do Governo de Rondônia - DECOM, Diário Oficial do Estado de Rondônia - DOE, Sistema
Comprasnet e ainda no site da SUPEL/RO.
Publique-se.

Porto Velho, 29 de dezembro de 2022.
BRUNA GONÇALVES APOLINÁRIO

Pregoeira – CEL/SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Bruna Gonçalves Apolinário, Pregoeiro(a), em
28/12/2022, às 11:36, 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 0034731010 e o código CRC 5CE2FA0D.

Referência: Caso responda este(a) Aviso de Publicação, indicar expressamente o Processo nº 0026.071385/2022-
15 SEI nº 0034731010

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

