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ATA Nº 01, DE 21 DE JULHO DE 2021. 

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (21/07/2021), 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, nº. 4031, centro, reuniu-se, a partir das 09:00 horas, 

em sessão pública, a comissão permanente de licitação nomeada pelo decreto n. º 48/2021, composta 

pelos seguintes membros: Allison Maicon Bento Pretto – Presidente, Karina Carvalho Dias Moreira – 

Secretaria, Irma da Silva – membro, Eliane Selau – suplente, Alessandro de Souza Oliveira– suplente, nos 

termos do processo nº. 440/2021/SEMOSP, do recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e 

proposta de preço apresentadas a Tomada de Preços nº.: 004/2021/CPL/CABIXI/RO, cujo objeto 

resumido é: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para 

construção de 2.929,20 m² de calçamento e 40 metros de guia (meio-fio) público. 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 da seguinte 

empresa WD EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 18.243.833/0001-49, representada por seu 

procurador WELLINGTON NEVES DOS SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade nº 968.803 

expedida por SSP/RO, legalmente credenciada da forma prevista no edital.  Procedendo à abertura do 

envelope da empresa contendo a documentação de habilitação e análise desta se constatou que a 

documentação da mesma está de acordo com o edital, portanto esta foi considerada HABILITADA. 

Dando sequência ao certame abriu-se o envelope de proposta e planilha orçamentária da empresa, sendo 

que a empresa apresentou o valor de R$ 192.722,06 (Novecentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e 

dois reais e seis centavo). A proposta será encaminhada ao setor de engenharia desta administração para 

que, no prazo de 3 (três) dias úteis, analisem e façam a emissão de parecer se esta está de acordo com o 

edital. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que segue 

assinada pelo Presidente, secretária e licitante presente, bem como os demais que o desejarem. 
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