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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇO N.° 005/2019 

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (20/12/2019), nesta cidade de Cabixi, 
Estado de Rondônia, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cabixi, no 
Estado de Rondônia, sito à av. tamoios, n°. 4031, centro, reuniu-se, a partir das 09h, em sessão pública, a 
comissão pennanente de licitação nomeada pelo decreto n. ° 235/2019, composta pelos seguintes 
membros: Allison Maicon Bento Pretto — Presidente, Laureei Terezinha dos Santos - Secretaria, Irma da 
Silva — membro, Eliane Selau — suplente, Eliane Korb — suplente, nos termos do processo no. 
1076/2019/SEMEC, cujo objeto resumido é: Contratação de empresa especializada em serviços 
técnicos de Engenharia para realização de pintura e substituição dos pisos das salas de aula e pátio 
da Escola Chico Soldado. Tendo em vista os itens apontados pela empresa W.E. ENGENHARIA 
LTDA EPP na sessão de abertura da presente licitação, no qual o setor de engenharia analisou e 
informou por meio de seu despacho que a empresa DAI CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI 
—ME não apresentou a composição de custos do item 2.1, e apresentou valores divergentes entre os 
mesmos itens, mas com serviços diferentes, ou seja. cada serviço executado pelos serventes, azulejistas, 
pedreiros e pintores tem a sua particularidade e por isso o valor pode ser divergente, mesmo que a SINAP 
classifique como mesmo valor. Quanto a falta da composição de custos do item 2.1, escoimados no item 
20.5 do edital de licitação, salientamos que o erro em questão não é, por si só, nwlivo suficiente para a 
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta, portanto a licitante foi convocada para, no prazo de 2 (duas) horas 
apresentar a composição de custos unitários do referido item, onde a mesma a apresentou em tempo hábil. 
Diante do exposto, esta comissão permanente de Licitações mantém a CLASSIFICAÇÃO a proposta da 
empresa DM CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI —ME, e a declara VENCEDORA do 
certame. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que segue 
assinada pelo Presidente, secretaria, por membros.da comissão presente. A presente ata será publicada no 
Átrio da prefeitura e portal da transparência do município e será aberto, a partir da presente data, o prazo 
recursal de 5 	as úteis. Não havendo recurso no prazo estabelecido se dará os procedimentos 
finai 	 e 	 adjudicação. 
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