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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019/CPP/ALE/RO 

Processo Administrativo nº 00825/2019-29 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de seu Pregoeiro, 
designado através do ATO Nº 0221/2019-SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra autorizada à realização do 
certame, consignando o que se segue: 
 
TIPO: Menor Preço  BASE LEGAL:  Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as 
disposições da Lei nº 10.520/02, dos Decretos nº 5.450/05 e 3.555/00, da Lei Complementar nº 
123/06, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado com tecnologia VRF, 
controle de fumaça por pressurização das escadas de emergência, ventilação e exaustão 
mecânica e de Unidades de Tratamento de Ar (UTA’s), com recuperadores de calor do tipo 
roda entalpica, instalados no Edifício da ALE/RO, com fornecimento de mão de obra, 
ferramentas, equipamentos e materiais de consumo, a pedido da Secretaria de Engenharia e 
Arquitetura – SEAR, conforme quantidades e especificações estipuladas no Temo de Referencia 
– Anexo I do Edital. Valor Estimado: *R$ 1.936.337,57 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, 
trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos). 
 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME's E EPP's (X) NÃO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia: 12 de agosto de 2019, Hora: 09h00min. 
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia: 12 de agosto de 2019, Hora: 11h00min. 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 
www.al.ro.leg.br  - (Licitações/2016); www.licitacoes-e.com.br; Esclarecimentos: cpl@ale.ro.gov.br; 
Telefone/FAX: (0xx) 69-3218-1496 
  

Porto Velho-RO, 30 de julho de 2019. 
 

 
Everton José dos Santos Filho 

Pregoeiro CPP/ALE/RO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Republicado por incorreção no valor estimado. 
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