
 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 042/08/CPLO/SUPEL/RO 
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão 
Permanente de Licitações de Obras – CPLO, nomeada pelo Decreto Estadual nº. 13.774, de 
13 de agosto de 2008, e em conformidade com o Decreto Estadual no. 13.869 de 22 de outubro 
de 2008, torna público que se encontra autorizada, a realização do certame, na modalidade de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o regime de PRÉ-QUALIFICAÇÃO de empresas constituídas 
segundo a legislação brasileira, que possuam a necessária experiência e capacidade jurídica, 
técnica, fiscal e econômico-financeira para executar as obras e serviços do Sistema de coleta, 
tratamento, disposição final de esgoto sanitário e operação de unidades de tratamento, a serem 
executados no município de Porto Velho/RO. 
  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº.: 042/08/CPLO/SUPEL/RO 

AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº.: 01-1301.00453-00/2008/SEPLAN 

OBJETO: Pré-Qualificação de empresas que possuam a necessária experiência e 
capacidade jurídica, técnica, fiscal e econômico-financeira para executar as obras e 
serviços de sistema de coleta, tratamento, disposição final de esgoto sanitário e operação 
de unidades de tratamento, a serem executados no município de Porto Velho/RO. 

VALOR ESTIMADO DA OBRA: O valor estimado pela administração para a execução do objeto 
deste edital é de R$ 398.000.000,00 (trezentos e noventa e oito milhões de reais). 

DATA: 19 (dezenove) de janeiro de 2009, às 11:00 horas. 

LOCAL: na sala de abertura de licitações, da Superintendência Estadual de Compras e 
Licitações – SUPEL, sito à Av. Pio XII, s/n°, Bairro Pedrinhas, Esplanadas das Secretarias, 
em Porto Velho/RO - CEP: 76.401-483, Fone/Fax: (69) 3216-5190 e Telefone: (69) 3216-5127. 

EDITAL: o ato convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para 
consulta, na sede da SUPEL-RO e, sua aquisição poderá ser efetuada das 07:30 às 13:30 horas, 
de segunda a sexta-feira, mediante apresentação do comprovante de depósito bancário no valor 
de R$ 10,00 (dez reais), não reembolsáveis, a favor do GOVERNO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, Conta nº. 10.000-5, Banco do BRASIL S/A, Agência 2757-X, através da Guia de 
Recolhimento DARE. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados 
pela SUPEL-RO, no endereço acima citado. 

Prazo de aquisição: o Edital e seus anexos poderão ser adquiridos, até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da data marcada para o recebimento e abertura da Documentação de Pré-
Qualificação. 

 
Porto Velho, 16 de dezembro de 2008. 

 
 
 

EVERTON JOSÉ DOS SANTOS FILHO 
Presidente da CPLO/SUPEL/RO 

Mat. 300074602 


