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ERRATA AO EDITAL 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/AROM/2017 

 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SUBSIDIÁRIOS 
 
A Comissão Especial, instituída pelo Portaria de Nomeação nº 003/2017, 08 

de maio de 2017, em atenção ao chamamento público, no modo de seleção-
concorrência, do tipo técnica, de acordo com as disposições e condições 
estabelecidas exclusivamente neste edital, bem como as condições dispostas no que 
se refere ao procedimento deste, comunica alterações deste instrumento convocatório, 
retificando o item 16, do edital de chamamento público nº 01/AROM/2017, da seguinte 
forma: 
Onde se lê: 
16. DOS ATOS PRATICADOS 
16.1. No dia 30 de maio de 2017, ocorrerá sessão pública para abertura das propostas 
apresentadas pelos proponentes, vindo a ser publicado extrato das empresas 
devidamente habilitadas; 
16.2. No dia 01 de junho de 2017, ocorrerá sessão interna para análise, julgamento e 
classificação das propostas apresentadas, podendo a Comissão Especial realizar 
diligências para confirmação dos dados constantes nas propostas; 
16.3. Em não ocorrendo quaisquer imprevistos relacionados no subitem acima, que 
tratada da possibilidade de diligência e constatação da veracidade dos atos, a 
comissão publicará em seu site o extrato do resultado do chamamento no dia 02 de 
junho de 2017; 
Leia-se: 
16. DOS ATOS PRATICADOS 
16.1. No dia 01 de junho de 2017, ocorrerá sessão pública para abertura das 
propostas apresentadas pelos proponentes, vindo a ser publicado extrato das 
empresas devidamente habilitadas; 
16.2. No dia 02 de junho de 2017, ocorrerá sessão interna para análise, julgamento e 
classificação das propostas apresentadas, podendo a Comissão Especial realizar 
diligências para confirmação dos dados constantes nas propostas; 
16.3. Em não ocorrendo quaisquer imprevistos relacionados no subitem acima, que 
tratada da possibilidade de diligência e constatação da veracidade dos atos, a 
comissão publicará em seu site o extrato do resultado do chamamento no dia 05 de 
junho de 2017; 
 
Tendo em vista que as alterações acima não afetarão na formulação das propostas 
por parte dos licitantes, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados 
no instrumento convocatório. 

Porto Velho, 29 de maio de 2017 

 

WILLIAN LUIZ 

Presidente da Comissão 


