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

ATA N° 04, DE 25 DE MAIO DE 2020. 

Aos vinte e cinco 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 10h 00min, 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, 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 foro de gesso e troca de esquadrias), para dar continuidade ao certame. Esta CPL 
com base na análise e exame da referida proposta através do parecer acostado ao processo do engenheiro 
ivil desta administração, Sr. Renan Frank, CLASSIFICA a proposta da empresa GILVANO DA 

SILVA DE BAIRROS — ME, CNPJ: 22.085.629/0001-14, e a declara VENCEDORA, com o valor de 
R$ 94.233,18 (noventa e quatro mil duzentos e trinta e três reais e dezoito 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. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a 
presente ata, que segue assinada pelo Presidente, secretaria, por membros da comissão presente. A 
presente ata será publicada no Átrio da prefeitura e portal da transparência do município e se dará os 

procedimen 	ais 	ação. 
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