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Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 
Comissão Permanente de Licitações — CPL 

ATA N° 01, DE 07 DE MAIO DE 2020. 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (07/05/2020), nesta cidade de Cabni, s ado 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. ° 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°. 
286/2020/SEMEC, do recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preço 
apresentadas a tomada de preço em epígrafe, cujo objeto resumido é: Contratação de empresa 
especializada em serviços técnicos de Engenharia para realização de reforma da EMEIF Chico 
Soldado, sendo (instalação de forro de gesso e troca de esquadrias). 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 D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ: 21.441.323/0001-90 e seu 
representante, David Antunes Lopes, portador (a) da Carteira de Identidade n. ° 444600 expedida 
por SSP/MS, legalmente credenciada da forma prevista no edital. E a empresa GILVANO DA SILVA 
DE BAIRROS — ME, CNPJ: 22.085.629/00001-1, que entregou seus envelopes antes da sessão 
pública da empresa. Em seguida o presidente da CPL recebeu os envelopes de habilitação e proposta 
lacrados, procedeu-se à abertura do envelope de habilitação da empresa GILVANO DA SILVA DE 
BAIRROS — ME, CNPJ: 22.085.629/00001-14, onde se constatou que o atestado de capacidade técnica 
está divergente com o número da ART apresentada, sendo considerada INABILITADA. Em seguida fora 
aberto o envelope de habilitação da empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, 
CNPJ: 21.441.323/0001-90, a qual fora analisada por esta comissão, e se constatou que a declaração de 
visita técnica da empresa fora feita em nome de um responsável técnico e fora assinada por outro 
responsável, portanto considerada INABILITADA. Dando sequência ao certame, os envelopes de 
propostas não serão abertos tendo em vista a inabilitação das empresas. Fica estabelecido e mesmas 
tem o prazo de cinco dias úteis para apresentar recurso. Nada mais hav do a trat. 
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