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ATA N°01, DEUS DE AGOSTO DE 2020. 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (05/08/2020), 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. ° 235/2019, 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°. 
587/2020/SEMUSA, 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 
qualificada para a prestação de serviços de obra e engenharia para Reforma, Adequação e 
Ampliação do Centro de Saúde São Francisco no Município de Cabixi-RO. 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: 21441.323/0001-90, tendo como representante o Sr. David Antunes Lopes, portador da 
Carteira de Identidade n. 0444600  expedida por SSP/MS; GILVANO DA SILVA DE BAIRROS - 
ME, CNPJ: 22.085.629/0001-14, tendo como representante o Sr. VAGNER SACRAMENTO DA 
SILVA, portador da Carteira de Identidade n. ° 890661, expedida por SSP/RO; legalmente 
credenciadas da forma prevista no edital. Em seguida o presidente da CPL recebeu os envelopes de 
habilitação e proposta lacrados, procedeu-se à abertura dos envelopes de habilitação das empresas D 
M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI — ME e GILVANO DA SILVA DE 
BAIRROS - ME, onde se verificou que os documentos estão de acordo com o edital, sendo 
consideradas HABILITADAS. Dando sequência ao certame, os envelopes de propostas foram 
abertos e se constatou a apresentação das seguintes propostas pelas empresas: 

D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIREL1 — ME: 125 249.411,84 (Duzentos e 
quarenta e nove mil quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) 

GILVANO DA SILVA DE BAIRROS — ME: R$ 255.569,16 (Duzentos e cinquenta e 
cinco mil quinhentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) 

Foi-se verificado que na planilha da empresa vencedora, D M CONSTRUTORA E 
ENGENHARIA EIRELI — ME o item 11.2.1. em sua especificação consta que são duas demãos 
de verniz sintético em madeira, porém a planilha orçamentária desta administração especifica três 
demãos, fica desde já deliberado que a empresa vencedora deverá corrigir o referido item. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente atai, que 	sinada 
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