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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° 012/CIMCERO/2021
Ji-Paraná/RO 27 de maio de 2021.

Assunto: Prorrogação de prazo dos Ofícios Circular nº 01, 04, 05, 07, 10 e 11  acerca das
Manifestações de Interesse em licitação compartilhada, por intermédio da Intenção de Registro de
Preços IRP, nos termos e condições do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

Senhores(a)Prefeitos(as)

Com nossos cordiais cumprimentos, e considerando os prazo de 08 (oito) dias úteis para envio
das demandas Intenção de Registro de Preços IRP,  exarado nos Ofícios Circular nº 01, 04, 05,
07, 08, 10 e 11, fica estabelecido o prazo até o dia 18 de junho para que encaminhem suas
manifestações de interesse, a fim de dar prosseguimento ao certame licitatório pertinente
conforme objetos relacionados nos documentos supramencionados.

Decreto nº 7.892/13

Art. 4º 
§ 1º-A O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse em
participar de IRP será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data de
divulgação da IRP no Portal de Compras do Governo federal. (grifo nosso).

Decreto nº 18.340/13

Art. 4º. Fica instituído o procedimento de Intenção de Registro de Preços - IRP,
para registro e divulgação dos itens a serem licitados e para a realização dos
atos previstos nos incisos III e VI do caput do artigo 5º e dos atos previstos no
inciso II e caput do artigo 6º.

Art. 5º 
(...)
III consolidar as informações à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos
básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e
racionalização;

VI - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto
básico; 

Art. 6º
(...)
II manifestar, junto ao órgão gerenciador, encaminhando-lhe Termo de
Participação, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização
do procedimento licitatório;
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Sem mais para o momento, agradecemos a compreensão de todos.

Maria Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SECRETARIA
EXECUTIVA/ORDENADOR DESPESA, em 27/05/2021 às 17:09, horário de Ji-Paraná/RO, com
fulcro no art. 18 da Resolução nº 001 de 07/01/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659,
informando o ID 3723 e o código verificador 7F81384C.
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