Porto Velho – RO

DOE-DPERO n.º 556 – ano III

WELLEN MARTIMIANO DA SILVA
CARLA MARIANE SANTIAGO DE CARVALHO
MARTA CORREIA DE BRITO
SÂMIA RAVENNA DE SOUSA SILVA
ANA LUIZA VIEIRA DE AZEVEDO

***23252***
***67850***
***81590***
***99748***
***09729***

Terça-feira, 17 de agosto de 2021
**/03/1998
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NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO

Art. 2º Os recursos ao resultado preliminar de classificação poderão ser interpostos no prazo de 01 (um) dia útil após a divulgação
deste edital, devendo ser enviados ao email centrodeestudos@defensoria.ro.def.br.
Art. 3º Os desistentes das respectivas comarcas deverão informar a desistência ao Centro de Estudos, através do email
centrodeestudos@defensoria.ro.def.br, no prazo do recurso a este Edital.
Art. 4º A vaga do desistente habilitado para entrevista será disponibilizada ao próximo da lista, passando este a condição de habilitado
para entrevista, até atingir a quantidade máxima de habilitado para entrevista da respectiva comarca.
Art. 5º. As dúvidas ou questões não previstas neste Edital serão dirimidas pelo Centro de Estudos da Defensoria Pública de Rondônia,
através do e-mail centrodeestudos@defensoria.ro.def.br e telefone (69) 99307-4778 (WhatsApp).
Porto Velho/RO, 16 de agosto de 2021.
HANS LUCAS IMMICH
Defensor Público Geral do Estado
Defensoria Pública de Rondônia
ATOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS E LICITAÇÃO
Avisos
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2021/CPCL/DPE/RO
EDITAL N.º 012/2021/CPCL/DPE/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 3001.1061.2021/DPE-RO
UASG 926224
AVISO DE LICITAÇÃO
Exclusivo ME/EPP e Equiparados
A Defensoria Pública do Estado de Rondônia - DPE/RO, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º
0989/2020-GAB/DPE de 03 de novembro de 2020, publicada no DOE-DPERO n.º 369 – ano II, de 05 de novembro de 2020, torna
pública à abertura do Pregão Eletrônico N.º 000/2021/CPCL/DPE/RO, do tipo menor preço, com adjudicação por item, mediante
fornecimento parcelado, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção de proposta mais vantajosa. O certame será regido
pelas disposições da pelas disposições da Lei n.º 10.520/2002 e Lei n.º 8.666/1993 a qual se aplica subsidiariamente a modalidade de
Pregão, com a Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Estadual n.º 2.414/2011, Decretos Estaduais n.º 16.089/2011 e n.º 21.675/2017,
Decreto Federal n.º 10.024/2019, suas respectivas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, bem como as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos, visando o registro de preço para futura e eventual aquisição de
água mineral para atender a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, conforme quantidades, condições e especificações técnicas
minuciosamente descritas no edital e seus anexos. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico COMPRASNET, bem como na
sede da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, situada à Avenida Jorge Teixeira, n.º 1722 - Bairro Embratel - CEP: 76.820-846 Porto Velho – RO, em dias úteis, as 07h30min às 13h30min. A abertura da sessão pública será no dia 30/08/2021, às 10h00min (horário
oficial de Brasília/DF), no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. O valor total estimado é R$ 27.192,77 (vinte e sete mil e cento e
noventa e dois reais e setenta e sete centavos).
Porto Velho - RO, 16 de agosto de 2021.
ANTÔNIO CARLOS MENDONÇA TAVERNARD
Pregoeiro
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2021/DPE/RO
A Comissão Permanente de Compras e Licitações, designada pela Portaria n.º 0989/2020-GAB/DPE de 03 de novembro de 2020,
publicada no DOE-DPERO n.º 369 – ano II, de 05 de novembro de 2020, no uso de suas atribuições e considerando a decisão exarada
pela Secretária-Geral de Administração e Planejamento nos autos do Processo Administrativo n.º 3001.1558.2018/DPE-RO (fls. 204),
resolve PRORROGAR o prazo previsto para recebimento das propostas por 10 (dez) dias corridos a conta desta publicação. As
propostas poderão ser encaminhadas para a sede da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no município de Porto Velho, no núcleo
de Alta Floresta D’Oeste ou para o e-mail da Comissão (licitacao@defensoria.ro.def.br).
Porto Velho, 17 de agosto de 2021.
LUAN HORTIZ CAMPOS
Presidente da CPCL/DPE-RO

Este documento, que pode ser encontrado no sítio da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (www.defensoria.ro.def.br), foi assinado eletronicamente
com a certificação digital da ICP-Brasil.
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