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 ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 

 AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2020/PMC 

 

O Município de Cabixi, Estado de Rondônia, por meio do Setor de Licitações e notadamente pela Pregoeira, 

devidamente nomeado pelo Decreto Municipal nº 007/2020, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 

interessados, A NOVA DATA  DE CADASTRO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO DE 

LICITAÇÃO,  sob a modalidade de Pregão Eletrônico sob o nº 037/2020/PMC, (modo de disputa: aberto) critério 

de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal 10.024 de 20 

de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 119 de 18 de Maio de 2020, subsidiariamente, com a Lei Federal nº 

8.666/1993,  Lei complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006,  Lei Complementar 147/14 com suas alterações 

Será aplicada no que couber as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078/90 e demais 

exigências  contidas nesse Edital. 

1.1.1. Fica subentendido que o presente Edital, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, foi 

cuidadosamente examinado pelas LICITANTES, sendo assim, não se isentarão do fiel cumprimento do disposto neste 

edital e seus anexos. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 696/2020/SEMUSA 
VALOR ORÇADO R$ 350.937,50 
 
OBJETO: A presente Licitação tem por objeto a Aquisição de veiculo ambulância 0 km do tipo 

"D UTI" para Transporte Inter Hospitalar de pacientes, a fim de garantir melhorias no 

atendimento realizado no transporte de pacientes em situação de urgência e emergência para 

atender a Unidade Mista de Saúde de Cabixi - RO, em caráter emergencial, para o enfrentamento 

do Coronavírus (COVID-19 

 

Início do recebimento das propostas: 14 de Setembro  de 2020, às 13h. 

Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital: 21 de Setembro  de 2020. 

Fim do recebimento das propostas: 24 de Setembro  de 2020, às 08h. 

Início do julgamento das propostas: 24 de Setembro  de 2020, às 08h 05min. 

Fim do julgamento das propostas: 24 de Setembro  de 2020, às 09h. 

Início da sessão de disputa de preços: 24 de Setembro  de 2020, às 09h 05min. 

Endereço Eletrônico de realização do certame: www.licitanet.com.br 

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

Não havendo expediente ou ocorrendo fato que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será resignada para o dia útil seguinte, no mesmo horário.  

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos 
https://licitanet.com.br/ e http://www.cabixi.ro.gov.br. 

Informações complementares poderão ser obtidas no horário das 7h às 13h, pelo telefone (69) 
3345-2353, ou pelo e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com. 

Cabixi - RO, 09 de Setembro  de 2020. 
 
 

Laureci Terezinha dos Santos 
Pregoeira Oficial 
Dec. nº 007/2020 

 


