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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° 007/2021

Ji-Paraná/RO 07 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 18.340/2013.
 
 
Senhores(a)Prefeitos(as)
 
 
Com nossos cordiais cumprimentos e considerando o Ofício nº 137/2021/GP/PMU recebido da
prefeitura do Município de Urupá, solicitando a possível Instauração de Processo para
Formalização de Ata de Registro de Preço para futura e eventual contratação de Empresa
credenciada para inspeção de veículos Públicos e Privados que atendem o transporte Escolar.
 
A contratação se justifica tendo em vista a observação do Plano Municipal de Retorno as aulas,
bem como as constantes cobranças do MPC junto ao TCE-RO para que os municípios informe
medida que estão sendo adotadas para este fim.
 
Logo, com a eminência de retorno as aulas é preeminente a necesidade de serem submetidos ao
procedimento de inspeção por entidades credenciadas pelo CONTRAN/DETRAN-RO.
 
Para que possamos chegar a um quatitativo previsto para 12 (doze) meses dos municipios que
por ventura manifestarem interesse na presente licitação compartilhada, se faz necessário
apresentar estudo de viabilidade com as quantidades conforme tabela abaixo:
 

Item Descrição Quan�dade Unidade

01

Contratação de empresa especializada em inspeção veicular para
vistoria e elaboração de laudo em veículos escolares públicos e
privados que atendem os municípios Consorciados a este
CIMCERO/RO

  

 
Apresentar as informações do Veículos conforme tabela a seguir:
 

Item Próprio/Terceirizado Marca/Modelo Tipo Ano Placa Renavan Chassi
01        

 
Ademais, tal solicitação se faz necessária, considerando a política de constante modernização de
toda a estrutura dos municípios consorciados, os quais identificamos a necessidade dos
serviços 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
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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,
 
 

Maira Aparecida de Oliveira
Secretária Executiva

Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, SECRETARIA
EXECUTIVA/ORDENADOR DESPESA, em 07/05/2021 às 09:52, 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 3417 e o código verificador 572F3130.
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