
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA 
PROCESSO n. 0021055-32.2013.8.22.1111 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2013 
 

RETIFICAÇÃO 
 

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL torna público para conhecimento de todos os 
interessados, retificação à Concorrência Pública 001/2013, tendo como 
objeto a contratação de empresa especializada para dar continuidade à obra de 
construção do novo Fórum da Comarca de Jaru, nas alíneas “h” e “i” do 
subitem 6.2.4 do Edital e alíneas “o” e “p” do item 2 do Anexo I do Edital, 
bem como alíneas “c” e “d” do subitem 7.1 do Projeto Básico, conforme 
segue: 
 
ONDE SE LÊ: 
“(...) 1) drenagem subterrânea utilizando BSTC 2) piso granilite 3) piso 
estrutural; 4) infra e superestrutura em concreto armado 5) instalações prediais 
de água fria, esgoto e combate a incêndio; 6) forro de gesso acartonado; 7) 
divisória drywall com estrutura metálica; 8) execução vidro tipo structural 
glazing; 9) estrutura metálica para cobertura; 10) impermeabilização de solos e 
lajes; 
 
(...) 1) subestação abrigada com potência mínima de 500KVA; 2) infraestrutura 
composta por eletrocalhas; 3) sistema de detecção e alarme de incêndio; 4) 
cabeamento estruturado; 5) instalação de sistema de sonorização; 6) instalação 
de Grupo Motor-Gerador (GMG); e 7) circuito fechado de televisão (CFTV);” 
 
LEIA-SE: 
“(...) 1) piso granilite; 2) infra e superestrutura em concreto armado; 3) forro de 
gesso acartonado; 4) divisória drywall com estrutura metálica; 5) execução 
vidro tipo structural glazing; e 6) estrutura metálica para cobertura; 
 
(...) 1) subestação abrigada com potência mínima de 500KVA; 2) infraestrutura 
composta por eletrocalhas; 3) sistema de detecção e alarme de incêndio; 4) 
cabeamento estruturado; 5) instalação de sistema de sonorização; e 6) circuito 
fechado de televisão (CFTV);” 
 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, a qual está à disposição na Sede deste Tribunal, situado na Rua José 
Camacho n. 585, Sala 4, térreo, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, no horário das 7h 
às 13h e das 16h às 18h, pelo fone: (0xx69) 3217-1372 ou pelo e-mail: 
licitacoes@tjro.jus.br. 
 

Porto Velho, 26 de julho de 2013. 
 

Cínthia Mendes Cabral 
Presidente da CPL/TJRO 


