
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA  DE  PREÇO  Nº
004/2016/CAERD/RO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 624/2016/CAERD/RO.
OBJTO: Contratação  de  empresa  de
engenharia, no regime de empreitada por preço
unitário,  das  obras  e  serviços  de  engenharia
necessários para a para prestação de serviços
técnicos  especializados  realização  na
Construção  de  Cerca  de  Proteção  para
Sistema de Tratamento de Esgotos Sanitários -
ETE  Sul  do  município  de  Porto  Velho/RO,
conforme  Projetos,  Planilha  Orçamentária,
Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e
anexo, de acordo com as exigências e demais
condições e especificações expressas no Edital
e em seus Anexos. A Companhia de Águas e
Esgotos  de  Rondônia  -  CAERD,  através  da
Comissão  Permanente  de  Licitação  de
Materiais  e  Obras  –  CPLMO/CAERD/RO,
nomeada através Portaria Nº. 205/DE/2016, de
18/07/16,  publicada  no  DOE  de  nº.  154  em
18.08.2016,  torna público para conhecimento
de  todos  os  interessados  e  em  especial  às
empresas  participantes,  que  foi  julgado  por
esta Comissão de Permanente de Licitação de
Materiais  e  Obras  –  CPLMO/CAERD,  e
posteriormente,  examinado  e  decidido  pelo
Diretor  Presidente  Interino  da  CAERD,  o
recurso  interposto  tempestivamente  pela
empresa WR EIRELI  –  ME. “DECISÃO -  Em
consonância  com  os  motivos  expostos  na
Decisão de Recurso da Comissão Permanente
de  Materiais  e  Obras  CPLMO/CAERD  e  ao
Parecer  nº  25/2016-DEAP,  proferido  pela
Divisão de Planejamento e Analise de Projetos,
o qual opinou pela permanência do julgamento
da Comissão. DECIDO: manter  a  decisão da
Comissão,  mantendo  inabilitada  a  empresa
Construtora  WR  EIRELI-ME  e  manter  como
única habilitada a empresa Master Engenharia
LTDA,  em  busca  do  cumprimento  dos
Princípios  da  Eficiência,  Vinculação  ao
Instrumento  Convocatório,  Economicidade  e
Celeridade  Processual,  que  devem  nortear
todos  os  procedimentos  licitatórios.” Na
oportunidade,  informamos aos  interessados  e
principalmente as empresas participantes, que
a  abertura  dos  envelopes  contendo  as
propostas  de preços  dar-se-á  em 28.11.2016
às 11h00min. Maiores informações na sede da
Companhia de Água e Esgotos de Rondônia -
CAERD, sito à Rua: Pinheiro Machado, nº 2112
– Bairro: São Cristóvão – CEP: 76.804-046 –
PORTO  VELHO-RO,  bem  como  no  site  da
CAERD,  site: www.caerd-ro.com.br ou
solicitado pelo E-mail cplmo@caerd-ro.com.br

Porto Velho, 22 de novembro de 2016.

Adm. Jamil Manasfi da Cruz
     Presidente e Pregoeiro da /CPLMO/CAERD
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