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Procuradoria Geral do Estado - PGE 

  

AVISO

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, nos termos do
art. 10, inc VI, da Lei 11.079 de 30 de Dezembro de 2004, comunica a todos os interessados que realizará
CONSULTA PÚBLICA acerca da Minuta do Edital e Anexos da Concorrência Pública rela�va a Parceria
Público Privada, para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços
compreendendo a demolição de edificação e de construção, administração, operação, exploração e
manutenção da nova sede da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, na modalidade concessão
administra�va.

A minuta do Edital e seus Anexos, objeto desta Consulta, estão disponíveis aos
interessados no endereço eletrônico: h�ps://pge.ro.gov.br/ppp-sede/.

A consulta pública será eletrônica e ficará aberta para o envio de contribuições e sugestões
até o período compreendido entre 15 de setembro de 2021 a 14 de outubro de 2021, por meio do e-mail
pppsede@pge.ro.gov.br.

O processo licitatório tem por obje�vo solucionar a dispersão e descentralização �sica em
que se encontra este órgão e através de um contrato de longo prazo, de 30 (trinta) anos, possibilitar a
implantação de edificação para abriga-lo e obter os respec�vos serviços de zeladoria e manutenção,
es�mando-se, para o valor total do contrato, o valor de R$ 418.028.970,00 (quatrocentos e dezoito
milhões, vinte e oito mil e novecentos e setenta reais).

 

Porto Velho, 13 de setembro de 2021.

 

MAXWEL MOTA DE ANDRADE

Procurador-Geral do Estado

Documento assinado eletronicamente por MAXWEL MOTA DE ANDRADE, Procurador do Estado, em
13/09/2021, às 12:20, 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 0020622474 e o código CRC C94F577D.
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