
Estodo de Rondônio

Prefeituro Municipol de Cobixi
Gobinete do Prefeito

--1P-
Cabixi, 05 de maio de

Oficio n. " 0l4slz02llGABINETE

Ao Seúor
Valmir Morais de Sá
Presidente do Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene - CIMAMS
Rua Tupiniquins, no 490, Melo.
Montes Claros - MG.

Assunto: Àdesão a Ata de Registro de Preços no 023/2020/CIMAMS.

Prezado Senhor,

Com fulcro no arl.22", § 1", do Decreto no 7.892, de 23 de janeiro de 2013, consulto Vossa

Seúoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços n" 023/2020/CIMAMS,

referente a Conconência Pública por registro de preços no 02/2020/CIMAMS, realizado pelo

Consórcio Intermunicipal da Área Mineira da Sudene - CIMAMS de Montes Claros -MG.

A referida adesão visa à contratação, por esta Prefeitura Municipal de Cabixi - RO, de empresa

especializada na elaboração das peças técnicas e gráÍicas necessárias e indispensáveis à execução de

obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades

de medidas (m, m2, m', kva), definidas e classificadas como serviços comuns de engenharia,

conforme estabelece o art. 7o do decreto n" 7.892 de 23 de janeiro de 2013, demais tormas e

regulamento atinentes a materia, no valor e descrição abaixo:

Para qualquer necessidade de contato, dispon ibilizamos o endereço de e-mail
45-2353.cpl_cabixi@hotmail.com e, ainda, o telefone desta
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descÍitos na prescnte planilha, poderão ser calculados utilizanda-se, por grau de complexidade, um similar correspondente.
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Atenciosamente,

Izael Dias

IIPO]OGIA IIPOTOGIA IIPOTOOIA IIPO1OGIA TIPO]OGIA IIPOIOGIA
DA DA DA DA DA DA

ED|Í|(À(AO ED|ÍI(A(ÃO EDIÍr(AçÃo tDlfl(Açao EplÍlcAoo rDlrl(A6o
3o.ooo | 13,06

5.295,34

5.2'13,66

3. r 97,8020 ooo | 5.eo

rs.ooo 
I

2.905,12




