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DECRETO 020/2017 

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

ATA N° 01, DE 09 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (09/10/2020), 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 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°. 
782/2020/SEMAS, do recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preço 
apresentadas a tomada de preço em epígrafe, cujo objeto resumido é: Construção do Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), com área total 163,12 in2, localizado na Rua Xavantes, s/n°, centro na zona 

urbana do município de Cabixi/RO, com recursos do Convênio Estadual n°180/PGE-2020. 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: 02 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, CNPJ: 
84.708.775/0001-06, tendo por representante, AGEU FERNANDES RODRIGUES, portador (a) da 
Carteira de Identidade n. ° 00657158 expedida por SSP/RO, e W. E. ENGENHARIA LTDA — EPP, 
CNPJ: 07.164.059/0001-64, tendo por representante, WENDELL RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA, 
portador (a) da Carteira de Identidade n. 098001108418 expedida por SSP/AL, legalmente credenciadas 
na forma prevista no edital. E os envelopes contendo a habilitação e proposta das empresas GILVANO 
DA SILVA DE BAIRROS — ME, CNPJ: 22.085.629/00001-14, FATORIAL CONSTRUCOES LTDA, 
CNPJ: 10.767.690/0001-62 e D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ: 
21.441.323/0001-90, que foram entregues 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 das empresas na seguinte ordem: I° 02 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI, 2° W. E. ENGENHARIA LTDA — EPP, 30 GILVANO DA SILVA DE BAIRROS — ME, 4° 
FATORIAL CONSTRUCOES LTDA, 5° D M CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI — ME. 
Diante do exame das habilitações fora constatado que a empresa FATORIAL CONSTRUCOES LTDA 
apresentou o atestado de capacidade técnica em nome de seu responsável técnico, sendo considerada 
INABILITADA com fulcro no subitem 17.5 do edital que reza que o mesmo deve ser emitido em nome 
da empresa licitante e não de seu responsável técnico, restando as demais empresas consideradas 
HABILITADAS. Dando sequência ao certame, dar-se-á abertura de prazo recursal de cinco dias úteis, 
quanto a habilitação das empresas observando que o representante legal da empresa W. E. 
ENGENHARIA LTDA — EPP elencou quanto a segunda alteração Consolidada do ato constitutivo da 
empresa G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI, datado em 15 de abril de 2018 não 
constar em sua certidão de registro e quitação de pessoa jurídica (n° NET-000039018) expedido pelo 
CREA. Após a ocorrência do mesmo procederemos a abertura dos envelopes de propostas. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que segue assinada pelo 
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