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AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2019/PMC 
 

 

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia através da Pregoeira Substituta, designada por força das 

disposições contidas no Decreto 012 de 18 de janeiro de 2019, torna público que se encontra remarcada a 

realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 030/2019, do tipo 

“MENOR PREÇO POR LOTE”, 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, Tendo como 

interessada a Secretaria Municipal Saúde. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 567/2019/SEMUSA 

OBJETO: Aquisição de motocicletas, zero quilômetro, para Agentes Comunitários de Saúde da zona rural, 

atendendo a Secretaria Municipal de Saúde. 

VALOR ESTIMADO: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais). 

Recebimento das propostas: À partir de 12 de julho de 2019 às 13h.   

Do encerramento das propostas: Dia 24 de julho de 2019 às 08h 00min. 

Data de abertura das propostas: Dia 24 de julho de 2019 às 08h 05min.  

Fim da abertura das propostas: Dia 24 de julho de 2019 às 09h 00min. 

Início da sessão de disputa de preços: Dia 24 de julho de 2019 às 09h 05min. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília - DF. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br  

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes 

encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos www.licitanet.com.br 

(site oficial) e www.cabixi.ro.gov.br   

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (69) 3345-2353, através do e-mail 

cpl_cabixi@hotmail.com, situada na Av. Tamoios, nº 4031. Centro, CEP 76.994-000, na cidade de Cabixi - 

RO, no horário das 07:00 às 13:00, de segunda 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 da Pregoeira em 

contrário. 

Cabixi - RO, 10 de julho de 2019. 

 

 

Irma da Silva 

Pregoeira Substituta 

Dec. nº 012/2019 
 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 


