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Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, na sala de licitações, situada na
Rua João Moreira n- 1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria n°
364/2021, composta por Greice Marques Monteiro, Maristani Dal Rosso e Priscila Cariolato Ebling para o processamento do
certame que objetiva para o Lote l a Contratação de empresa empreiteira (especializada), para execução global (material de
serviço, material permanente e mão de obra) de uma ampliação na farmácia municipal, situada na Rua Borges de Medeiros,
número 068, por 15 m2 de área a ser ampliada. Ampliação composta por apenas uma sala, com cobertura independente do
prédio existente; obra em alvenaria de tijolos, piso cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento 6 mm, pré laje, esquadrias
externas metálicas, pintura esquadrias base óleo nas alvenarias látex acrílico, instalações elétricas e hidro sanitárias de
acordo com as normas, projetos e exigências da distribuidora e prefeitura municipal , tudo conforme especificações
constantes no edital.

Iniciada a sessão com o recolhimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta financeira
das empresas participantes: a empresa LEON1S10 BERNARDI LANÇANOVA LTDA, CNP] n9 94.123.924/0001-29, representada
peio Sr. João Paulo da Costa Petrarca, inscrito no CPF n9005.353.120-59 e R.G. n5 6059656394 SJS/RS e a licitante E LIANE
LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNPJ 28.154.275/0001-07, representada pelo Sr. Jorge Edilberto Soares Marques, inscrito no
CPF n9 348.115.320-15 e R.G. n^ 4027773813 SSP/RS. Foram abertos os envelopes n? l e, após análise dos documentos e
conferência das autenticidades, as empresas participantes FORAM DECLARADAS HABILITADAS e com seus representantes
legais presentes declararam abrir mão do prazo de recurso quanto a fase de habilitação. Abertos os envelopes n902 -
Proposta financeira, a empresa LEONIS10 BERNARDI LANÇANOVA LTDA foi declarada vencedora com valor global de R$
32.000,89 (trinta e dois mil reais e oitenta e nove centavos) e a empresa ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES fica
classificada em segundo lugar, com o valor global de RS 35.848,99 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e
noventa e nove centavos). A Técnica de Contabilidade do município, Neusa Rodrigues - CRC/RS 076431 conferiu o
detalhamento dos BDIs das empresas, estando ambos de acordo. Observou-se que no item 1.3.1 da empresa LEONIS10 o
valor unitário é de 15,91 já no item 1.4.1, com mesmo código do SINAPl, o valor unitário é de 15,87. Os valores não devem ser
divergentes, de acordo com orientação da Caixa Económica Federal, embora não haja disposição expressa na Lei ou no edital.
Assim, abre-se o prazo de 2(dois) dias úteis para que a empresa adeque sua proposta financeira e cronograma, nos itens que
estão divergentes e apresente à Comissão de Licitação para fins de continuidade ao certame e consignação do valor global da
proposta, que não será de R$ 32.000,89 (trinta e dois mil reais e oitenta e nove centavos). O valor corrigido não alterará a
vencedora do certame, uma vez que a variação é de centavos, sendo que a empresa ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES
fica classificada em segundo lugar, com o valor global de R$ 35.848,99 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e
noventa e nove centavos).

Os representantes legais das empresas abrem mão do prazo de recurso quanto a fase da proposta financeira.
A Comissão aguardará a entrega da proposta adequada para nova manifestação. Nada mais havendo a constar

encerra-se a presente ata que, após lida e achada em conformidade, vai assinada pelos membros da Comissão de Licitação e
representantes legais presentes.
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