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A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de seu Pregoeiro, designado através do ATO Nº 

1438/2016-SRH/P/ALE, torna público para o conhecimento dos interessados, que o Edital e seus anexos sofreram alterações que 

adiante segue. Os demais termos permanecem inalterados, neste ato ratificados, inclusive quanto à data de abertura do certame 

prevista para o dia 10 de maio de 2017, Hora: 09h00min. 

LOTE II – LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADE DE CONTENÇÃO. 

Onde se lê: Leia-se: 

DO EDITAL e TERMO DE REFERENCIA 

Locação com montagem e desmontagem de 65 metros de grade de 

contenção com no máximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo de 

responsabilidade da empresa contratada a instalação elétrica e o 

escoamento da água das calhas não podendo haver em hipótese alguma, 

goteiras dentro da tenda. Sendo que todas as despesas relativas ao 

transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e 

segurança serão por conta da empresa contratada. E deverão ser 

montados conforme layout fornecido pela equipe da ALE/RO.  

DO EDITAL e TERMO DE REFERENCIA 

Locação com montagem e desmontagem de 
65 metros de grade de contenção com no 
máximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo 
que todas as despesas relativas ao transporte, 
alimentação, estadia, operação, montagem, 
desmontagem e segurança serão por conta da 
empresa contratada. E deverão ser montados 
conforme layout fornecido pela equipe da 
ALE/RO. 

Locação com montagem e desmontagem de 25 metros de grade de 

contenção com no máximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo de 

responsabilidade da empresa contratada a instalação elétrica e o 

escoamento da água das calhas não podendo haver em hipótese alguma, 

goteiras dentro da tenda. Sendo que todas as despesas relativas ao 

transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e 

segurança serão por conta da empresa contratada. E deverão ser 

montados conforme layout fornecido pela equipe da ALE/RO 

Locação com montagem e desmontagem de 

25 metros de grade de contenção com no 

máximo 01 metro de altura na cor PRATA. Sendo 

que todas as despesas relativas ao transporte, 

alimentação, estadia, operação, montagem, 

desmontagem e segurança serão por conta da 

empresa contratada. E deverão ser montados 

conforme layout fornecido pela equipe da 

ALE/RO 

 

Porto Velho/RO, 03 de maio de 2017. 

 

 

 

Everton José dos Santos Filho 

Pregoeiro ALE/RO 

Mat. 200163144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


