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  CIMCERO - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA
CNPJ: 02.049.227/0001-57

R. Padre Adolfo Rhol,1346, Bairro: Casa Preta, Ji-Paraná - RO, CEP: 76907-554
contato: 69 3423-0401 e-mail: cimcero-ro@hotmail.com  site: https://consorciopublico.ro.gov.br

Ofício circular n° 0010/2021                                           Ji-Paraná/RO 24 de maio de 2021

 

Assunto: Manifestação de Interesse em licitação compartilhada, por intermédio da Intenção de
Registro de Preços IRP, nos termos e condições do Decreto Estadual nº 18.340/201.3

 

Senhores (a) Prefeitos (as) Secretários (as) municipais,                                     

 

Cumprimentamos Vossa Senhoria ao tempo em que solicitamos a manifestação de interesse em
participar como Órgão Participante do Sistema de Registro de Preços visando à futura e
eventual aquisição de materiais de consumo (Materiais Médico-Hospitalares/Penso I) para
o apoio e fortalecimento da Rede de Assistência Básica/Primária dos entes públicos
consorciados, por um período não superior a 12 meses,, conforme especificações técnicas,
unidades e quantidades constantes a serem levantadas no Anexos I, do presente ofício.

Em havendo interesse em fazer parte, solicitamos o encaminhamento do estudo referente a
estimativa de quantitativo, e concordância com o objeto a ser licitado por meio do Termo de
Participação (Modelo Anexo II), em conformidade com o estabelecido no Art. 4° c/com o inciso II e
caput do Art. 6º do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

O Anexos I apresenta a relação dos itens, com suas especificações descritivas, respectivas
unidades, com intuito de contribuir com a quantidade estimada a ser preenchido e encaminhado
ao CIMCERO através do e-mail: licitacaoconsorcio@gmail.com ou para o endereço: Av. 02 de
abril, 1021, bairro Urupá, Ji-Paraná-RO.

Salientamos ainda, que o preenchimento e o encaminhamento da manifestação de interesse na
participação do referido registro de preços não gera ao município consorciado nenhuma
obrigação de adquirir ou contratar no todo ou em parte o quantitativo estimado e solicitado.

Ademais, tal solicitação se faz, considerando a política de constante modernização de toda a
estrutura dos municípios consorciados, os quais identificamos a necessidade de aquisição dos
materiais solicitados, para que se possa adequar os ambientes e proporcionar melhor estrutura
para seus órgãos, assim atingir seus objetivos primários.

Não obstante, e, com fulcro no art. 17, da Lei Federal nº 11.107/2005, constitui-se o Consórcio
Público Intermunicipal CIMCERO, de gestão associada de serviços, com a finalidade de
implementar políticas públicas de interesse comum, visando o fortalecimento e melhoria da
gestão pública municipal.

Pelo exposto, solicitamos a manifestação no prazo de até 08 (oito) dias úteis, a contar desta, a
fim de dar prosseguimento ao certame licitatório pertinente.

  

Atenciosamente,

https://consorciopublico.ro.gov.br/
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Maria Aparecida de Oliveira

Secretária Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SECRETARIA
EXECUTIVA/ORDENADOR DESPESA, em 24/05/2021 às 16:33, horário de Ji-Paraná/RO, com
fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020.

Anexos
Seq. Documento Data ID

1 Documentação ANEXO I - DEMANDAS 24/05/2021 3640

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659,
informando o ID 3639 e o código verificador B318A2B0.

Docto ID: 3639 v1

http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/aplicacoes/publicacao/download.php?id_doc=002779&extencao=P
http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/servicos/aplicacoes/protocolo/viewdoc.php?CdDocto=3640&CRC32=A0AA1403
http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=3639&CRC32=B318A2B0

