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ATA Nº 02, DE 30 DE JULHO DE 2021. 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (30/07/2021), 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 11:00 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, para dar continuidade 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. Esta CPL com base na análise e exame da referida proposta através do parecer 

acostado ao processo do engenheiro civil desta administração, Sr. Igor Danilo Marth, CLASSIFICA a 

proposta da empresa WD EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 18.243.833/0001-49, e a declara 

VENCEDORA, com o valor de R$ 192.722,06 (Cento e noventa e dois mil setecentos e vinte e dois 

reais e seis 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. Salienta-se que na ATA Nº 01, 

DE 21 DE JULHO DE 2021 desta licitação o valor por extenso ofertado pelo licitante fora escrito de 

forma errônea, portanto onde se lê: “R$ 192.722,06 (Novecentos e noventa e dois mil setecentos e vinte e 

dois reais e seis centavo)”, leia-se: “R$ 192.722,06 (Cento e noventa e dois mil setecentos e vinte e dois 

reais e seis centavos)”. 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 procedimentos 

finais e adjudicação. 
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