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ESTADO DE RONDÔNIA 

 

PREFEITURA DE CEREJEIRAS-RO 

 

Aviso de Prorrogação do Pregão Presencial nº. 022/2018. 

 

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 

023/2017 torna público que em virtude de alteração no instrumento convocatório será 

PRORROGADA a presente Licitação, a qual tem como objeto a contratação de uma 

empresa de segurança para prestar serviço de segurança na secretaria de obras do 

município de Cerejeiras no período noturno com 12 horas de trabalho das 18:00 horas 

ate as 6:00 horas do dia seguinte em substituição aos vigia da obra cargo que foi extinto, 

os vigias deverão se apresentar uniformizado e sem arma os mesmo ficará em carregado 

de identificar todos os veículos e pessoas que adentrarem o pátio da Secretaria de Obras 

após as 18:00 horas e só poderão entrar com autorização do Secretário de Obras ou de 

Agricultura, com Recursos Próprios. Valor estimado em R$ 142.630,08 (centos e 

quarenta e dois mil seiscentos e trinta reais e oito centavos). Processo administrativo nº 

384/2018. Ficando remarcada a seção de abertura para as 11:00 horas, do dia 30 de maio de 

2018, na Prefeitura Municipal de Cerejeiras na sala da CPL, sito à Av. das Nações, 1919 - 

Centro. Informações Complementares: O Edital será disponibilizado aos interessados através 

site www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: cplcerejeiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, sito à Na Av. Das Nações nº 1919, Bairro Centro, 

de Segunda à Sexta - Feira das 07:00 às 13:00 horas exceto feriados, para maiores 

informações através do telefone (69) 3342-2343. 

 

Cerejeiras, 15 de Maio de 2018. 

 

  

 

 

Eliandro Victor Zancanaro 

Pregoeiro Oficial do Município 

Dec. Nº. 023/2017. 

 

 

 

 

 

http://www.cerejeiras.ro.gov.br/
mailto:cplcerejeiras@gmail.com

