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ATA N° 02, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020. 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (21/10/2020), 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 11:00 
horas, 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 n°. 782/2020/SEMAS, do recebimento da decisão da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Recurso Administrativo interposto, TEMPESTIVAMENTE, pela empresa 
W. E. ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n°. 07.164.059/0001-64, devidamente 
qualificada na peça inicial, com fundamento na Lei 8.666/93, através de seu representante legal, 
contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi — RO, a 
qual manteve a habilitação da empresa G2 CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI no presente certame. Diante do exposto, fica mareada a nova sessão para abertura 
dos envelopes das propostas de preços das empresas para o dia 23 de outubro de 202 às 8 
horas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente 	, que 

segue assinada pelo Presi ente, secretária gr membros da comissão nese te, 	citan es p sentes 

bem como os demais que desejarem. 4,4„,m • 	ia • - 	_ 
AC 	\ 	cfr 	scr, 	ccij  

      

Publicado no Átrio ris 
dá? Catása erra 

 

 

rt,nkfit 1., Led Niupui 
n° 298/1998 

   

ADRIANA APARECIDA DA SILVA 
DIR. DE DIV.ItI DE PROTOCOLO 

DECRETO 020/2017 


	00000001

