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26 de junho de 2018. 

Venho através deste, apresentar o parecer quanto a análise do 

Cronograma, BDI, Composição de custo unitário e a Planilha de Orçamentária da 

Execução da AMPLIAÇÃO DA UMS, conforme o Decreto 062/2018, do Processo n° 

575/05/2018 no Município de Cabixi. Verifiquei alguns erros de arredondamentos em 

valores e divergência no valor apresentado na composição de custo unitário para o item 

1379 da tabela Sinapi de outubro de 2017, sendo que esse valor está abaixo da tabela 

citada, portanto nada que prejudique ao erário. No demais encontra-se de acordo com 

as normas vigentes. 

Justificando o atraso da devolução do processo, que já havia inúmeras 

tarefas em atividade. 

Sem mais: 

/757 
e 	y Hattori 

Engenheir Civil CREA 9825/D-MS 

Pre . Mun. De Cabixi - RO 

/7 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

CNPJ/22.855.159/0001-20 
End.: Av. Tamoios 4031, - Centro - CEP 76.994000 - Fone 69 3345-2353 

Cabixi - Rondônia 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇO N. 005/2018 

,skitelP4‘ 
r̀\r,  

cirr3- 	r, 
1,', Proc. n° 4'5  tzr  

Fls.  n° 9"  t r i  
\t> 	 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (26/06/2018), nesta 
cidade de cabixi, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cabixi 
do Estado de Rondônia, sito à av. tamoios, n2. 4031, centro, reuniu-se, a partir das 09:00 horas, 
em sessão pública, a comissão permanente de licitação nomeada pelo decreto n. 083/2018 
composta pelos seguintes membros: Allison Maicon Bento Pretto - Presidente, Laureci 
Terezinha dos Santos - Secretaria, Elizangela Fideles Cruz - membro, Adenilton Francisco 
Maximiano - suplente, Karina Carvalho Dias Moreira - suplente, nos termos do processo n2. 
575/2018, objeto: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviços de 
Ampliação de Unidade de Saúde no Município de Cabixi-RO, sito a Rua Carijós, n. 2  3338 - 

centro, com recurso oriundo do Contrato de Repasse n. 839914/2016/MS/CAIXA 
celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Cabixi. Dando continuidade ao 
certame, justificamos que não foi possível se reunir conforme data marcada na sessão anterior 
devido as várias tarefas do Setor de Engenharia, onde o mesmo não obteve tempo hábil para 
análise das planilhas. Em prosseguimento, esta CPL com base na análise e exame da referida 
proposta através de parecer do ENGENHEIRO CIVIL Henrry Hattori, CLASSIFICA a proposta 
da empresa participante D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, conforme 
parecer acostado ao processo. 

PRE O GLOBAL 

Empresa participante Valor da proposta 

D. 	M. 	CONSTRUTORA 
ENGENHARIA EIRELI - ME 

E R$ 404.215,22 (Quatrocentos e quatro mil duzentos e 
quinze reais e vinte e dois centavos) 

Sendo assim o Sr. Presidente, declara a empresa D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA  

EIRELI - ME vencedora, com o valor de R$ 404.215,22 (Quatrocentos e quatro mil 
duzentos e quinze reais e vinte e dois 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. 

Salientamos que houve um equívoco quanto ao número da Tomada de Preços no aviso de 
licitação publicado no jornal de grande circulação, A Gazeta de Rondônia, no dia 18 de maio, 
porém o número do processo administrativo, objeto e demais itens referentes ao certame foram 
preenchidos corretamente. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a preseurteiS, rd.r.  
que segue assinada pelo Presidente, secretaria, por membros da comissão preselkerriislec`pée 
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