
 
 
                                                                              
 

 
 

CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RONDÔNIA / CRA-RO 

O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a difusão da Ciência da Administração e a valorização da 
profissão do Administrador visando a defesa da Sociedade. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2019/CRA-RO 

  
O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RONDÔNIA/CRA-RO, através do 
Pregoeiro, designado por força das disposições contidas na Portaria nº 012/2019, torna público 
que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, sob o nº 001/2019/CRA-RO, do tipo MENOR PREÇO, na forma de execução 
INDIRETA, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, tendo por finalidade a qualificação 
de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos 
em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com o Decreto Federal n.º 5.504/2005, e 
subsidiariamente, com a Lei Federal n.º 8.666/93, com a Lei Complementar n.° 123/2006 alterada 
pela LC 147/14, e demais legislações vigentes. 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2019 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 
Assistência Médica e/ou Seguro Saúde, conforme especificações contidas no anexo I do 
edital. 
  
FONTE DE RECURSO: Conselho Regional de Administração de Rondônia 
  
VALOR ESTIMADO: R$ 40.883,88 

 
DATA DE ABERTURA: 18 de março de 2019 às 11h00min. (horário de Brasília) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  
CÓDIGO DA UASG CRA-RO: 926541 
 
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, 
através do Pregoeiro e Equipe de Apoio.  
  
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes 
encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos 
www.comprasnet.gov.br (site oficial) e www.craro.org.br (site alternativo).   
  
Maiores informações poderão ser obtidas e-mail: presidenciacraro@gmail.com, pelo telefone: 
(69)3221-5099, no horário das 08h00min às 14h00min, ou ainda, no endereço do CONSELHO 
REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RONDÔNIA/CRA-RO, situado na Rua Tenreiro Aranha nº 
2978/2988 - Bairro Olaria, na cidade de Porto Velho/RO, no horário das 08h00min às 14h00min, 
de segunda-feira a sexta-feira (Horário de Rondônia). Não havendo expediente ou ocorrendo 
qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em 
contrário.  
  

Porto Velho/RO, 22 de fevereiro de 2019. 
 
 

Adm. Diego Pasquim Tolotti 
Pregoeiro 

CRA-RO 5449 


