
Estado de Rondônia 
Prefeitura Municipal de Cabixi 
Comissão Permanente de Licitações — CM. 

ATA N° 02, DE 25 DE ABRIL DE 2022. 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (25/04/2022), 
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. ° 241/2021, composta pelos seguintes 
membros: Allison Maicon Bento Pretto — Presidente, Karina Carvalho Dias Moreira — 
secretária, Alessandro de Souza Oliveira — membro e Ana Lúcia Prado Amorim — 
suplente, nos termos do processo administrativo n°. 852/2021/SEMOSP, da abertura 
dos envelopes de proposta de preço apresentadas a Tomada de Preços n°.: 
001/2022/CPL/CABIXI/RO, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para 
implantação de iluminação pública em Leia nkt)otA Tapajós, entre a Rua Carijós e 
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