
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

ESTADO DE RONDONIA 

Folhas _________ 

Visto __________ 

 

Adendo Modificador 

 

Pregão Presencial Nº 022/2018. 

 

Processo Administrativo Nº. 394/2018. 

 

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro nomeado 

pelo Decreto Municipal nº 023/2017, tendo em vista a ampliação da disputa, torna 

público aos interessados e em especial às empresas que adquiriram o ato convocatório 

em epigrafe as seguintes alterações no edital epigrafado conforme abaixo descrito: 

 

Fica alterado o Capítulo VI do edital. 

 

Capítulo VI - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1 - Todos os documentos que integram a habilitação da(s) licitante(s) deverão estar 

embalados em envelopes não transparentes e fechados de forma indevassável, 

denominado: ENVELOPE nº. 02: HABILITAÇÃO. 

 

6.2 - Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes 

documentos: 

 

Para as Empresas Não Cadastradas na Prefeitura de Cerejeiras 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis 

acompanhado de prova de diretoria em exercício, com o ramo de atividades compatível 

com o objeto deste edital; 

 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;  

 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;  

 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

ou contratante;  

 

f) Certidão Negativa de Débitos do ISSQN (Somente para empresas prestadoras de 

serviços sediadas em Cerejeiras) 

 

g) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);  
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h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante. Serão aceitas aquelas expedidas com data até 60 (sessenta) dias consecutivos 

anterior a sessão; 

 

i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (NR)  

 

j) Declaração de Superveniência. (Anexo IV); 

 

l) Declaração do Menor de acordo com o Artigo 7º, Inciso XXXIII, da constituição 

Federal de 1988. Conforme modelo anexo VIII. 

 

m) Atestado ou declaração de capacidade técnica OPERACIONAL, em nome do 

licitante, comprovando aptidão para o desempenho de serviços de vigilância armada 

ou desarmada e/ou ainda de transporte de valores, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado (Lei nº 8.666/93, artigo 30, inciso II, primeira parte, combinado com 

§ 1º do mesmo artigo). A comprovação da experiência anterior do licitante deverá 

atender ao seguinte: 

 

I. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a 

serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou 

secundária especificadas no contrato social vigente, registrado na junta 

comercial competente; 

II. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior; 

III. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços. 

 

n) Declaração de disponibilidade das instalações, do aparelhamento e pessoal 

necessários à realização do objeto da licitação (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II, 

segunda parte). 

 

I. O licitante deve indicar o endereço de sua sede, filial ou escritório na 

cidade de Porto Velho ou na cidade onde será realizada a prestação do 

serviço, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer 

demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos 

pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 

funcionários; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

ESTADO DE RONDONIA 

Folhas _________ 

Visto __________ 

II. Caso o licitante não possua instalações na forma exigida neste Termo, 

deverá fazê-lo constar expressamente na declaração, comprometendo-se 

em comprovar o atendimento da exigência no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do efetivo início da vigência do 

contrato. 

 

o) Autorização para funcionamento como empresa especializada em vigilância armada 

ou desarmada, na unidade da federação respectiva, concedida pelo Departamento de 

Polícia Federal, publicado no Diário Oficial da União. 

 

Para as Empresas Cadastradas na Prefeitura de Cerejeiras 
 

a) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;  

 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;  

 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, 

ou contratante;  

 

d) Certidão Negativa de Débitos do ISSQN (Somente para empresas prestadoras de 

serviços sediadas em Cerejeiras) 

 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 

(Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);  

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (NR) 

 

g) Declaração de Superveniência. (Anexo IV); 

 

h) Certificado de Registro Cadastral, para o exercício de 2018; 

 

i) Declaração do Menor de acordo com o Artigo 7º, Inciso XXXIII, da constituição 

Federal de 1988. Conforme modelo anexo VIII. 

 

j) Atestado ou declaração de capacidade técnica OPERACIONAL, em nome do 

licitante, comprovando aptidão para o desempenho de serviços de vigilância armada 

ou desarmada e/ou ainda de transporte de valores, compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado (Lei nº 8.666/93, artigo 30, inciso II, primeira parte, combinado com 

§ 1º do mesmo artigo). A comprovação da experiência anterior do licitante deverá 

atender ao seguinte: 
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IV. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a 

serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou 

secundária especificadas no contrato social vigente, registrado na junta 

comercial competente; 

V. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato 

ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se 

firmado para ser executado em prazo inferior; 

VI. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 

os serviços. 

 

l) Declaração de disponibilidade das instalações, do aparelhamento e pessoal 

necessários à realização do objeto da licitação (Lei nº 8.666/93, art. 30, inciso II, 

segunda parte). 

 

III. O licitante deve indicar o endereço de sua sede, filial ou escritório na 

cidade de Porto Velho ou na cidade onde será realizada a prestação do 

serviço, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer 

demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos 

pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos 

funcionários; 

IV. Caso o licitante não possua instalações na forma exigida neste Termo, 

deverá fazê-lo constar expressamente na declaração, comprometendo-se 

em comprovar o atendimento da exigência no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do efetivo início da vigência do 

contrato. 

 

m) Autorização para funcionamento como empresa especializada em vigilância armada 

ou desarmada, na unidade da federação respectiva, concedida pelo Departamento de 

Polícia Federal, publicado no Diário Oficial da União. 

 

6.3. A aceitação das certidões exigidas no item 6.2. letras “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, 

“I” “A”, “B”, “C”, “D”, “E” “F”, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade 

e validade na internet nos sites: www.receita.fazenda.gov.br; www.sefin.ro.gov.br; 

www.caixa.gov.br; www.tjro.jus.br e http://www.tst.gov.br  respectivamente. Em se 

tratando de empresas licitantes com sede em outra Unidade da Federação tal 

procedimento será realizado no site pertinente expresso na Certidão apresentada pela 

empresa. 

 

6.4. Os documentos necessários à habilitação deverão apresentar e manter o prazo 

de validade, exceto na situação prevista no item 3.8.8., e serão apresentados por cópias 

autenticadas em Cartório competente com o devido selo de autenticidade ou cópia não 

autenticada, desde que sejam exibidos os originais para autenticação pelo Pregoeiro e 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefin.ro.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tjro.jus.br.gov.br/
http://www.tst.gov.br/
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Equipe de Apoio no momento da HABILITAÇÃO.  Porém, não serão aceitas fotocópias 

efetuadas em aparelhos “fac-símile”, bem como aquelas que se encontrarem ilegíveis. 

 

6.5. Caso o licitante pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta licitação por 

intermédio de outro(s) estabelecimento(s) da empresa (matriz/filial) deverá apresentar, 

no envelope de documentação, documento hábil com validade jurídica e o(s) CNPJ 

desse(s) estabelecimento(s), observando que a habilitação será feita em relação ao 

estabelecimento indicado, devendo este cumprir com todas as exigências previstas 

no item 6.2 do edital. 

 

Fica alterado o Capítulo 19 do edital 

 

Capítulo XIX - DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 

 

19.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que 

solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em 

conformidade com a Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor 

consignado neste termo poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e 

comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas 

apropriadas para análise e posterior aprovação do contratante. 

 

19.2. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à 

mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o interregno mínimo 

para concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das 

propostas constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral 

de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro 

índice que vier a substituí-lo. 

 

I. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da 

prorrogação contratual; 

II. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 

do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste; 

III. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo 

reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 

1 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta; 

IV. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao 

CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, 

deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar 

o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores 

reajustados, sob pena de preclusão; 

V. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 

 

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 
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b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 

futuras. 

 

19.3. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da vigência do acordo, 

dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da 

proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato. 

 

I. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos 

preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 

discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas; 

II. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir 

da data do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior; 

III. O prazo para o CONTRATADO solicitar a repactuação encerra-se na data da 

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção 

coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 

IV. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 

do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação; 

V. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova 

repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno 

mínimo de 1 (um) ano, contado da vigência do acordo, dissídio ou convenção 

coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra; 

VI. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o 

novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha 

sido possível ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos 

cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação 

para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se 

disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão; 

VII. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 

datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 

quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 

envolvidas na contratação; 

VIII. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 

coletiva; 

IX. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e 

convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista; 
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X. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o 

CONTRATADO efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços 

por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da 

apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 

profissional abrangida pelo contrato; 

XI. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 

vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

 

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 

futuras; ou 

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio 

fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou 

sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta 

ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim 

como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

 

XII. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens 

que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente; 

XIII. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 

variação dos custos; 

XIV. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o 

CONTRATADO não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada 

pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 

 

Fica alterado alterada a Cláusula Sexta da minuta do contrato  

 

CLÁUSULA SEXTA - A vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, 

iniciando-se a em _____/_____/_____ (já contabilizado o prazo para mobilização da 

empresa), podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a 60 

(sessenta) meses, nos termos no inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

Fica alterada minuta do contrato com a inclusão da cláusula dezenove, e alterada a 

cláusula dezoito para a cláusula dezenove 

 

CLÁUSULA DEZOITO - DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 

 

18.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que 

solicitado pelo contratado e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, em 

conformidade com a Lei 10.192/01, contado na forma apresentada a seguir, o valor 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

ESTADO DE RONDONIA 

Folhas _________ 

Visto __________ 

consignado neste termo poderá sofrer atualização, competindo ao contratado justificar e 

comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas 

apropriadas para análise e posterior aprovação do contratante. 

 

18.2. Para os custos sujeitos à variação de preços de mercado, que não sejam relativos à 

mão de obra (vinculados à data-base da categoria profissional), o interregno mínimo 

para concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das 

propostas constante do Edital de licitação, aplicando-se a variação anual do Índice Geral 

de Preços do Mercado (IGP-M), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro 

índice que vier a substituí-lo. 

 

VI. O prazo para o CONTRATADO solicitar o reajuste encerra-se na data da 

prorrogação contratual; 

VII. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 

do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste; 

VIII. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, novo 

reajuste só poderá ser pleiteado após o decurso de novo interregno mínimo de 

1 (um) ano, contado da data de apresentação da proposta; 

IX. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido possível ao 

CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos cálculos devidos, 

deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar 

o direito futuro ao reajuste, a ser exercido tão logo se disponha dos valores 

reajustados, sob pena de preclusão; 

X. Os novos valores contratuais decorrentes do reajuste terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 

 

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa ao reajuste; ou 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 

futuras. 

 

18.3. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria 

profissional, o interregno mínimo será contado a partir da data da vigência do acordo, 

dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da 

proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato. 

 

XV. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem 

necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos 

preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para 

discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas 

diferenciadas; 

XVI. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir 

da data do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior; 
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XVII. O prazo para o CONTRATADO solicitar a repactuação encerra-se na data da 

prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção 

coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional 

abrangida pelo contrato; 

XVIII. Caso o CONTRATADO não solicite a repactuação tempestivamente, dentro 

do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação; 

XIX. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova 

repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno 

mínimo de 1 (um) ano, contado da vigência do acordo, dissídio ou convenção 

coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra; 

XX. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o 

novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha 

sido possível ao CONTRATANTE ou ao CONTRATADO proceder aos 

cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação 

para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se 

disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão; 

XXI. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 

datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas 

quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias 

envolvidas na contratação; 

XXII. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 

coletiva; 

XXIII. O CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e 

convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista; 

XXIV. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, o 

CONTRATADO efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços 

por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da 

apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria 

profissional abrangida pelo contrato; 

XXV. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 

vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

 

d) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação 

e) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações 

futuras; ou 

f) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a 

repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio 

fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou 

sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 
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Folhas _________ 

Visto __________ 

ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim 

como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 

 

XXVI. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens 

que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente; 

XXVII. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 

variação dos custos; 

XXVIII. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto o 

CONTRATADO não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada 

pelo CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 

 

CLÁUSULA DEZENOVE - Fica eleito o Fórum da Comarca de Cerejeiras - RO para 

dirigir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

 

E, por estarem assim, justos e contratados assinam as partes em 03 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assina. 

 

Tendo em vista que a alteração supracitada não altera a apresentação da proposta 

fica mantida a data da disputa para o dia 30 de Maio de 2018, às 11:00 horas no 

horário de Rondônia. 

 

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto ao Pregoeiro e equipe de apoio: 

* Endereço: Av. Das Nações, 1919, Centro – Cerejeiras – RO. 

* Pregoeiro: Eliandro Victor Zancanaro 

* E-mail: cplcerejeiras@gmail.com 

* Fone/Fax: 69 3342-2343 

 

Cerejeiras - RO, 25 de Maio de 2018. 

 

 

Eliandro Victor Zancanaro 

Pregoeiro Oficial do Município 

Decreto nº 023/2017 


