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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2018/CCP/CPL 
 

 
A Comissão Permanente de Licitações - CPL, através da COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 
CCP/CPL/, designada por força das disposições contidas no Decreto nº 073/2018/GAB/PMC, 
Publicado no Portal do Município de Cerejeiras (www.cerejeiras.ro.gov.br) em 21 de Março de 
2018, torna público que se encontra autorizada a realização do CHAMAMENTO PÚBLICO sob o nº 
002/2018/CCP/CPL, nos termos da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, e 
considerando a Lei 3.307, de 19 de dezembro de 2013 e Lei 3.122 de 01 de julho de 2013 e demais 
resoluções e legislações, e Decreto Estadual nº 21.431 de 29 de novembro de 2016, para seleção de 
projetos de associações, que representam os Acadêmicos e que estejam em consonância com os 
termos do Edital. 
 
Interessado: MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
SEMAS. 
 
Processo Administrativo nº 001373/04/2018/SEMAS/PMC 
 
Objeto resumido: O presente Edital tem por objetivo selecionar projeto para celebração de Acordo 
de Cooperação com o Município de Cerejeiras, para destinação de Veículo Utilitário para transporte 
de passageiros tipo Doblo , 0 km, ano modelo em linha, ar condicionado, freios ABS, direção 
hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, mínimo de 07 lugares, potência mínima de 80 cv,  
adquirido através do Convênio nº 013/DPCN/2016, para atender a  Política de Assistência Social 
Municipal  que atua no sentido de incluir todas as pessoas que necessitam de ajuda em todos os 
seus programas, projetos e serviços a equiparação de oportunidades das pessoas vulnerabilizadas 
pela situação de pobreza é assegurada por meio do apoio a serviços de ação continuada.  
 
Local para inscrição/entrega dos envelopes: Para efetivar a inscrição, as associações 
interessadas deverão entregar os dois envelopes com toda a documentação exigida no edital, até 
o dia 22 de Junho de 2018, as 09h00min (horário de Rondônia), na Comissão Permanente de 
Licitações – CPL, junto à COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP/CPL, no endereço: 
Avenida das Nações nº 1919, Centro, Cerejeiras-RO, CEP. 76.997-000, Telefone: (0XX) 69.3342-
2343, em sessão pública na sala de abertura de licitação desta CPL, no endereço já descrito.  
 
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis 
para consulta e retirada dos interessados no endereço eletrônico www.cplcerejeiras@gmail.com 
e www.cerejeiras.ro.gov.br/ podendo também ser retirado diretamente na CPL, no endereço 
acima, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do prazo para 
inscrição.  

Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela COMISSÃO DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO – CCP, na Comissão Permanente de Licitações (endereço acima 
mencionado), Telefone: (0XX69) 3342-2343.  

 

Cerejeiras/RO, 23 de maio de 2018. 
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