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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

AVISO DE LICITAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 001/2022/CEL/SUPEL/RO
Processo Administrativo Nº: 0020.420376/2021-31
Objeto: Parceria Público-Privada na modalidade concessão administrativa para a prestação de serviços de
construção de edificação e posterior administração, operação, exploração e manutenção da nova sede da
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, mediante critério de menor preço da contraprestação
mensal a ser paga pelo poder concedente à futura concessionária.
A Superintendência Estadual De Compras e Licitações, através da Comissão Especial de Licitação da Sede
Administrativa da PGE - CELP, nomeada pela Portaria nº. 027/2022/SUPEL-GAB, de 25/02/2022, torna
público aos interessados que o instrumento convocatório relacionado ao certame em epígrafe, sofreu
alterações no que se refere ao valor total estimado e da contraprestação mensal máxima, em razão do
aumento extraordinário dos insumos necessários à execução de seu objeto, decorrentes da
crise internacional, tais como os preços de matérias de construção civil, mormente o Aço e o Vidro, além
do aumento da tarifa de energia elétrica em 25% (vinte e cinco por cento), conforme nota explicativa
apresentada pela Procuradoria Geral do Estado através do Ofício nº 5467/2022/PGE-DPE, motivo pelo
qual está reaberto o prazo legal para apresentação de propostas, nos termos do art. 21, §4º, da Lei nº
8.666/93. Assim, os interessados poderão entregar suas propostas no dia 30 de maio de 2022, das
09h até 12h, (Horário de Brasília) na sede da B3 S/A, no endereço Rua XV de Novembro, nº 275, São
Paulo, SP, ficando a Sessão Pública do Leilão designada para 02 de junho de 2022, 14h (Horário de
Brasília), mesmo local.
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Edital atualizado, bem como todos os elementos integrantes encontramse disponíveis para consulta e retirada no site www.rondonia.ro.gov.br/supel . Mais informações
ou esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Comissão de Licitação, na Superintendência
Estadual Licitações, pelo telefone (69) 3212-9269 e/ou e-mail: celpgero@gmail.com, ou no endereço sito
a Av. Farquar, S/N, Bairro: Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto
Velho/RO - CEP: 76.903-036. Publique-se.
Porto Velho/RO, 12 de abril de 2022.
SAMARA ROCHA DO NASCIMENTO
Presidente - CELP/SUPEL/RO
Documento assinado eletronicamente por Samara Rocha do Nascimento, Presidente, em
12/04/2022, às 17:54, 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
https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28110686&inf…
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verificador 0028054311 e o código CRC 5E2A28F5.

Referência: Caso responda este(a) Aviso de licitação, indicar expressamente o Processo nº 0020.420376/2021-31

SEI nº 0028054311
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