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ATA N° 03, DE 02 DE MAIO DE 2022. 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (02/05/2022), 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 10:00 horas, em sessão pública, a comissão permanente de 
licitação nomeada pelo decreto n. ° 241/2021, composta pelos seguintes membros: 
Aniso]] Maicon Bento Preito — Presidente, Karina Carvalho Dias Moreira — secretária e 
Alessandro de Souza Oliveira — membro, 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 Led na Avenida 
Tapajós, entre a Rua Carijós e Linha)] lo 1\;lui-iietbi4 Ide Cabixi-RO, com recursos da 
Transferência Especial da União. Diante da análise e exame da referida proposta através 
do parecer acostado ao prOcesso cie•l'engínheikeivi,17eláta administração, Sr. Igor 
Danilo Marth, esta comiSSãO, por meio•rd-e 	 aArSiSIFICA a proposta da 
empresa ROUTE CONStRUCOEStIRELI, dNPII: 05222.638/0001-90, e a declara 
VENCEDORA, com(6' valor-deliS 501.010,07 (quinlititos e uni%nil dez reais e sete 
centavos), e subniete!se clefiteração da-autoridade coe-ieptei varalConhecimento e 
providências cabíveis, e ainda, caso,ga interesse, cumprir ‘ó\querclei seírniina o artigo 49 

r  
da Lei 8.666/93,g \suas 'alterações, para homologar, revogar mai-miar alienação. Nada 
mais havendo atratar. foi encerrada a reuniãiS, da qual lavronkse a presente ata, que 

- • 	 •" 	 \, 	-.- 
segue assinada pelo Presidente, secretaria, por memliros da tcomiSSão presente. A 

3 
presente ata será públicada no Átrio da prefeitura e portal da transparênci

,- 
a do município 

rocedimentos finais e adjudicàçãO. 

Allison M al o gatlQreira 
Se rataria 
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Alessandro e Souza Oliveira 
Membro 
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