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ESTADO DE RONDÔNIA 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

 

AVISO DE ANULAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 955/2020 

  

 

A Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, através do Diretor Geral do Dep. 

da Coord. De Licitação, torna público a ANULAÇÃO da Licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS nº 007/2020, referente ao Processo nº. 955/2020, cujo Objetivo é a: Contratação de 

empresa especializada em Serviços de Engenharia para fazer executar Microdrenagem, na Rua 

Canadá entre a Av. Integração Nacional e a Rua Rio Grande do Sul no Município de Cerejeiras – 

RO, conforme Projeto Básico/Especificações Técnicas, Plano de Trabalho, Planilhas 

Orçamentárias, Cronograma Físico – Financeiro, Composição de Custos Unitários e Memória de 

Cálculo dos Quantitativos da Planilha, Composição Analítica do BDI e Mapas Anexo. Com 

Recursos Próprios do Município de Cerejeiras - RO, com valor global estimado em R$ 162.184,45 

(cento e sessenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais, quarenta e cinco centavos), para atender 

às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

SEMOSP. Justificativa: Surgimento de fatores supervenientes, em promoção de diligência junto 

ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia – CREA – RO, destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo em atendimento ao artigo 43, § 3º, da Lei nº 

8.666/93, informo que quando da realização da abertura da habilitação fora questionado os Acervos 

Técnicos apresentados por uma das concorrentes, momento em que formalizamos consultas junto 

ao órgão retromencionado com a finalidade instrução do processo, no entanto, não fora obtido 

respostas em tempo hábil, contudo, o setor de engenharia da empresa contratada do Município de 

Cerejeiras – RO, emitiu Parecer Técnico sobº nº 002/2020/CAVALI, o qual habilitava a empresa 

dos Acervos Técnicos questionados, motivo pelo qual declaramos a mesma habilitada para a 

segunda fase do certame, ou seja, abertura das propostas, porém, em 19/05/2020, data posterior a 

abertura das propostas o CREA - RO, emitiu Parecer nº 2368-MBH-2020-ASTEC, que aponta 

possível erro no preenchimento das ART´s que geram os Acervos em comento, e ao mesmo tempo 

recomenda abrir processo de nulidade das mesmas, ou seja, tal fator torna invalida a habilitação da 

proponente. Relacionado à análise das propostas a empresa detentora da melhor proposta 

apresentou erros na elaboração da mesma tendo sido desclassificada do certame através de parecer 

emitido em 20/05/2020, pelo setor de engenharia da empresa contratada do Município de Cerejeiras 

– RO, que emitiu Parecer Técnico sobº nº 003/2020/CAVALI e classificou a empresa da qual o 
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CREA – RO, recomenda a nulidade das ART´s, diante deste novo fato, optamos pela ANULAÇÃO 

do certame e posterior publicação de novo edital. Para maiores informações estaremos à disposição 

na sala da CPL de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, exceto feriados, no horário 

de expediente supracitado ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343. 

  

 

Cerejeiras - RO; 21 de Maio de 2020. 

 

                                                              

 

 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Presidente da CPL 

Decreto nº 053/2019 


