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Prefeitura Municipal de 

CABIXI 
Comissão Permanente de Licitações - CPL 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇO N.° 006/2019 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (07/01/2020), 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 as'. tamoios, n°. 4031, centro, reuniu-se, a partir das 08h, em 
sessão pública, a comissão permanente 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 n". 1090/2019/SEMOSP, cujo objeto resumido é: Construção de uma ponte mista de 
concreto armado e açolaminado estrutural medindo 28m x 5,20m, sobre o rio escondido, 
localizada na linha 9, km 20,70, para dar continuidade ao certame. Esta CPL com base na análise e 
exame da referida proposta através do parecer acostado ao processo do engenheiro civil Ricardo 
Marçal Freire, autor do projeto básico executivo. CLASSIFICA a proposta da empresa 
CONSTRUTORA VALTRAN LTDA - EPP, CNPJ n° 07577.306/0001-54, e a declara 
VENCEDORA, com o valor de RS 1.013.720,33 (Um milhão, treze mil, setecentos e vinte reais e 
trinta e três centavos), e submete-se à deliberação da autoridade competente para conhecimento e 
providências cabíveis, e ainda, caso haja interesse, cumprir o que determina o artigo 49 da Lei 
8.666/93 e suas alterações, para adjudicar, revogar, homologar ou anular a licitação. Nada mais 
havendo a tratar, foi encenada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que segue as • da pelo 
Preside 	ara, por membros da comissão presente. A presente ata será 	 trio da 
pre 	 arôncia do município e se dará os procedimento 	e adju icação. 
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