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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

CNPJ/22.855.159/0001-20 
End.. Av. Tamoios 4887, - Centro - CEP 76.994000- Fone 69 3345-2353 
Cabixi 	 Rondônia 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA 

TOMADA DE PREÇO N.° 007/2018 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (05/11/2018), 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 09:00 horas, 
em sessão pública, a comissão permanente de licitação nomeada pelo decreto n. 0083/2018  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, e o Engenheiro Civil desta Prefeitura Municipal, Sr. Henrry Hattori, 
nos termos do processo n°. 1157/2018, do recebimento e abertura da habilitação e proposta de preço 
apresentadas a tomada de preço em epigrafe, cujo objeto resumido é: Construção De Prédio Público, 
sito a Av. Guaporé, s/n, Quadra 58, Lote 01, Município de Cabixi/RO, neste Estado Rondônia. 
Abertos os trabalhos pelo senhor presidente, verificando que a publicação dos avisos de licitação 
ocorreu na forma prevista na lei, bem como, observando-se que não houve impugnações ao edital, 
constatou-se a presença das seguintes empresas e representantes, legalmente credenciados da forma 
prevista no edital. Empresa: D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ 
21.441.323/0001-90, sendo esta representada pelo Sr. DAVID ANTUNES LOPES, portador da 
Carteira de Identidade n. ° 444600 expedida por SSP/MS. Em seguida o presidente da CPL recebeu 
os envelopes de habilitação e proposta lacrados, procedeu-se à abertura do envelope da empresa D. M. 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, contendo a documentação de habilitação, a qual fora 
analisada por esta comissão, e se constatou que a documentação da empresa D. M. CONSTRUTORA 
E ENGENHARIA EIRELI - ME, está conforme o edital de licitação, portanto declarada habilitada. 
Dando sequência ao certame foi aberto o envelope de proposta e planilha orçamentária, as quais foram 
analisadas pelo Engenheiro Henrry Hattori, o qual considerou as planilhas de acordo com o projeto. 
Com  base na análise e exame da referida proposta, esta comissão CLASSIFICA a proposta da 
empresa participante D. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME. 

PREÇO GLOBAL  

Empresa participante 	 Valor da  proposta  
D. M. CONSTRUTORA E R$ 109.757,53 (Cento e nove mil setecentos e 
ENGENHARIA EIRELI - ME 	cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos) 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que segue 
assinada pela Presidente, secretaria, por membros da comissão present e licitante presente bem 
como 	 demais 	 que 	 o 	 desejarem. 
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