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ATA N°01, DE 20 DE MAIO DE 2020. 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (20/05/2020), nesta cidade de Cabixi, 
Estado de Rondônia, no Auditório da Prefeitura Municipal de Cabixi, no Estado de Rondônia, sito à 
av. tamoios, n°. 4031, centro, reuniu-se, a partir das 09h0Omin, em sessão pública, a comissão 
permanente de licitação nomeada pelo decreto n. 0235/2019, composta pelos seguintes membros: 
Allison Maicon Bento Pretto — Presidente, Laureci Terezinha dos Santos — Secretaria, Irma da 
Silva— membro, Eliane Selau — suplente, Eliane Korb — suplente, nos termos do processo n°. 
380/2020/SEMAP, 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 para Construção de Barracão da Feira Municipal, sito a Rua Aimorés, s/n, Setor 02, 
Quadra 03, 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: G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 
84.708.775/0001-06, tendo como representante o Sr. Ageu Fernandes Rodrigues, portador da 
Carteira de Identidade n. ° expedida por SSP/RO; W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ: 
07.164.059/0001-64 tendo como representante o Sr. WENDELL RODRIGUES DE OLIVEIRA 
LIMA, portador da Carteira de Identidade n. ° 98001108418, expedida por SSP/AL; legalmente 
credenciadas da forma prevista no edital. E a empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA 
EIRELI - ME, CNPJ: 21.441.323/0001-90, que entregou seus envelopes antes da sessão pública. 
Em seguida o presidente da CPL recebeu os envelopes de habilitação e proposta lacrados, procedeu-
se à abertura do envelope de habilitação da empresa G2 CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, onde se verificou que os documentos estão de acordo com o 
edital, sendo considerada HABILITADA. Em seguida fora aberto o envelope de habilitação da 
empresa D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, e no momento da conferencia 
dos mesmos constatou-se que os documentos não se referiam a habilitação e sim a proposta de 
preços, estando em desacordo com o item 17 do instrumento convocatório, portanto foi 
INABILITADA. Ressaltamos que o valor da proposta não foi revelado e o referido envelope ficará 
em posse da comissão até que a empresa faça a retirada. Por fim, fora aberto o envelope da 
empresa W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, onde se constatou que todos os documentos estão 
de acordo com o edital, sendo considerada HABILITADA. Dando sequência ao certame, os 
envelopes de propostas foram abertos e se constatou a apresentação das seguintes propostas pelas 
empresas: 

1. 62 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI: R$ 227.782,27 (Duzentos e 
vinte e sete mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) 

Il. 	W. E. ENGENHARIA LTDA — EPP: R$ 245.552,25 (Duzentos e quarenta e cinco mil 
quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) 

O representante da empresa W. E. ENGENHARIA LTDA — EPP observou que os itens 10.14, 
10.15, 10.24, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.17 da planilha orçamentária da empresa G2 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, estão com os valores unitários acima dos 
valores orçados pela administração, descumprindo o item 21.1.1 do edital. Observou também que o 
cronograma físico-financeiro não está assinado pelo responsável competente com registro CREA, 
descumprindo o edital em seu item 18.1.2 alínea f). As planilhas serão scaneadas e em seguida 
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enviadas aos licitantes via e-mail. As propostas e os apontamentos feitos serão encaminhados ao 
setor de engenharia desta administração para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis analisem e façam 
a emissão de parecer. Ficando mareada para o dia 28 de maio, as 09h0Omin para elaboração dá para 
ata de divulgação da analise das propostas. Nada mais havendo a tratar, foi encenada a reunião, da 
qual lavrou-se a presente ata, que segue assinada pelo Presidente, secretária, por membros da 
comissão presente, e licitantes presentes bem como os demais que o desejarem. 

Allison Maicon Bento Pretto 	 Irma a 
esidente 	 e 

Lau 	 a dos Santos 
Secretária 

Eliane S lau 
Suplente 
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