AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º 008/2022/
008/2022/PMC
Processo Administrativo n.º 0188/2022/SEMEC
A Prefeitura Municipal de Cabixi, Estado de Rondônia, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que aSecretaria
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Turismo, por intermédio do
Pregoeiro Substituto do Município, devidamente nomeado pelo Decreto Municipal n.º 003, de 05 de
janeiro de 2022, realizará licitação, na modalidade PREGÃOELETRÔNIC
OELETRÔNICO, com critério de
julgamento MENOR PREÇO POR
PORITEM, com valor estimado de R$ 6.732,00 (Seis mil e setecentos e
trinta e dois reais), com contratação EXCLUSIVA de MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS,
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
PORTE, conforme Processo Administrativo
nº0188/2022/SEMEC. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto
Federal n.º 10.024/2019, Decreto Municipal n.º 119/2020, Lei complementar n.º 123/2006, bem como as
alterações dadas pela Lei Complementar
mplementar n.º 147/2014, Decreto Municipal n.º 050/2017, subsidiariamente
à Lei n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e será aplicada no que couber as disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078/1990, e demais exigência
exigências contidas nesse
Edital

Objeto:Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições prontas para consumo,
livre de balança, exclusivamente ao motorista do veículo/ônibus que transportará os alunos de Cabixi
ao Instituto Federal de Rondônia - Campus de Colorado do Oeste.

Fornecimento:As refeições deverão ser servidas diariamente no município de Colorado do Oeste
– RO,, devendo ser servidas no horário do jantar, ou seja, das 19h às 21h, de Segunda
Segunda-feira a Sextafeira, nas dependências da empresa vencedora.

Início do recebimento das propostas: 22 de março de 2022, às 13h.
Limite para esclarecimentos e impugnações ao edital: 29 de março de 2022.
Fim do recebimento das propostas: 01 de abril de 2022, às 09h.
Início da sessão de disputa de preços: 01 de abril de 2022, às 09h 05min.
Local 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
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
http://www.cabixi.ro.gov.br.
Informações complementares poderão sser
er obtidas no horário das 7h às 13h, pelo telefone (69) 33453345
2353, ou pelo e-mail: cpl_cabixi@hotmail.com
cpl_cabixi@hotmail.com.
Cabixi - RO, 18 de março de 2022.

Allison Maicon Bento Pretto
Pregoeiro Substituto
Dec. n.º 047/2021
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