
 
 

ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS 
GABINETE DA PRESIDENCIA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES 
 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E 

PROPOSTAS DE PREÇO DOS HABILITADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO EDITAL Nº 001/AROM/2017 

 
OBJETO: Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Público, a seleção de 

banco de prestadores dos serviços de assessoria e consultoria advocatícia na área 

tributários e assessoria e consultoria contábil na área tributária, para fins subsidiários a 

AROM, e aos municípios associados. Entre as atividades, o acompanhamento de 

operações para implementação do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e, 

consequentemente, aumento do índice financeiro da participação nos repasses de 

ICMS dos municípios, o qual, por oportuna conveniência da entidade, poderá ser 

habilitada e selecionada a proposta mais vantajosa, objetivando a contratação de 

pessoa jurídica com habilidades compatíveis às seguintes atividades com o 

estabelecido no edital e seus anexos.  

Às 14 horas e 30 minutos do dia dez do mês de outubro do ano de dois mil e 

dezessete, na sala de reunião da Associação Rondoniense de Municípios, localizada 

na Rua Tabajara nº 451, bairro Panair, Porto Velho/RO, reunir-se os membros e o 

presidente da comissão nomeada pela portaria nº 003/2017 para tratar sobre o edital 

de chamamento nº 001/AROM/2017, a qual na sessão do dia 27 de setembro de 2017 

teve a habilitação de duas empresas, a qual analisou-se os procedimentos 

necessários e imprescindíveis no que concerne a documentações das propostas 

técnicas e das propostas de preço, DECIDINDO A COMISSÃO POR: 

DECLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA NOVA GESTÃO - CNPJ nº 15.668.280/0001-88 

PELA PROPOSTA DE PREÇO ESTAR EM DESCONFORMIDADE COM O ITEM 

17.3 DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

 

CLASSIFICANDO COMO VENCEDOR - CALIENDO & ESTEVEZ ADVOGADOS S/S 

- CNPJ nº 04.461.339/0001-46  

 

A ATA em sua totalidade encontra-se apensada aos autos do processo, bem como 

disponível no website www.arom.org.br/chamamento.  

Após todas as documentações de habilitação, proposta técnica e proposta de preço 

serem devidamente conferidas, e os índices técnicos e índices de preço terem sido 

auferidos, fora encerrada a sessão as 17h:30min. 

 

Porto Velho, 10 de outubro de 2017 

 

 

Willian Luiz – Coordenador de Projetos AROM 

Presidente da Comissão de Seleção de Fornecedores 

 

http://www.arom.org.br/chamamento

