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Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 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 07h 30min, em sessão pública, a 
comissão permanente de licitação nomeada pelo decreto n. ° 235/2019, composta pelos seguintes 
membros: Allison Maicon Bento Preito - Presidente, Laureei Terezinha dos Santos - Secretaria, Irma da 
Silva - membro, Eliane Selau - suplente, Eliane Korb -- suplente, nos termos do processo no. 
286/2020/SEMEC, após o parecer da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, no 
qual julgou tempestivamente e acatou o recurso impetrado pela empresa GILVANO DA SILVA DE 

'BAIRROS - ME, na tomada de preço de n°001/2020, 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), tornando-o HABILITADO. Os membros da 
comissão permanente de licitação presentes, Allison Maicon Bento Preito, Laureei Terezinha dos Santos e 
Irma da Silva, afim de dar prosseguimento, fizeram a abertura de sua Carta Proposta, a qual fora 
apresentada no valor de R$ 94.233,18 (noventa e quatro mil duzentos e trinta e três reais e dezoito 
centavos). As propostas serão encaminhadas ao setor de engenharia desta administração para que no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis analisem e façam a emissão de parecer. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada 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. 
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