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ESTADO DE RONDÔNIA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2019 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2295/2019 

  

 

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, através da Comissão Permanente 

de Licitação, nomeada pelo Decreto n.º 053/2019, 18 de Fevereiro de 2019, torna público que fará 

realizar na forma do disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, licitação na modalidade TOMADA 

DE PREÇOS sob o nº 011/2019, Tipo Menor Preço Global, conforme, Processo nº. 2295/2019, 

Objetivando a: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Apoio 

Administrativo concernente a Consultoria e Assessoria na Elaboração de Projetos de Engenharia, 

planos e captação de recursos junto aos Órgãos Federais, Estaduais e outros, com fiscalização de 

obras em execução e acompanhamento técnico, por um período de 12 meses, com 

acompanhamento, compreendendo projetos técnicos de aquisição de materiais e serviços, bem 

como projetos de engenharia nas áreas de: Projetos de engenharia civil, Projetos de engenharia 

sanitária, Projetos de engenharia elétrica e Projetos de Desenvolvimento Urbano, em conformidade 

com o Projeto Básico anexo, com Recursos Próprios do Município de Cerejeiras - RO, com valor 

estimado em R$ 423.999,96 (Quatrocentos e vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e 

noventa e seis centavos), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração 

e Planejamento - SEMAP. Fone: (0XX69) 3342-2343. Informações Complementares: O Edital 

estará disponibilizado à distância a todos os interessados através do site www.cerejeiras.ro.gov.br e 

dos e-mails: cplcerejeiras@gmail.com e cpl@cerejeiras.ro.gov.br ou Presencial na Sala de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, e a pasta completa contendo o Projeto 

Básico e demais anexos, será disponibilizada a todos os interessados na sala da CPL, sem ônus aos 

licitantes, outras informações através dos e-mails: cplcerejeiras@gmail.com e 

cpl@cerejeiras.ro.gov.br, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, 

situada na Av. das Nações, 1919, Centro - CEP. 76.997-000 Cerejeiras - RO, de Segunda à Sexta-

Feira das 07:00 às 13:00 horas, exceto feriados, em horário de expediente.  

 

a) Entrega dos envelopes será até às 09:00 (nove) horas do dia 30/07/2019 

na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Cerejeiras, situada na Avenida das Nações, 1919 – 

Centro. 
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b) A primeira reunião para a abertura do envelope “DOCUMENTAÇÃO e 

PROPOSTA” será às 09:15 (nove e quinze) horas do dia 30/07/2019 na sala da CPL da Prefeitura 

Municipal de Cerejeiras, situada na Avenida das Nações, 1919 – Centro. 

 

c) Em havendo necessidade de suspensão da seção será definida nova data 

para o prosseguimento do certame que deverá ocorrer no endereço retromencionado e no horário 

estabelecido em ata. 

 

 

 

Cerejeiras - RO; 10 de Julho de 2019. 

 

                                                              

 

 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Presidente da CPL 

Decreto nº 053/2019 


