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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, na sala de licitações da Prefeitura
Municipal , situada na Rua ]oào Moreira n9 1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada
pela Portaria n9 364/2021, composta por Paulo Arilton Muller de Lima, Maristani Dal Rosso e Priscila Cariolato Ebling para o
processamento do certame que objetiva a Contratação de empresa empreiteira (especializada) para execução global
(material de serviço, material permanente e mão de obra) para pavimentação com piso intertravado, com blocos 16 faces de
22x11 cm, espessura 8,00 cm, meio fio em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para via urbana,
microdrenagem tubo em concreto 600 mm. nas Ruas Agrício Fagundes Ramos (trecho entre as Ruas 15 de Novembro e
Marti n lio Cáceres) e travessa Agrício Fagundes (trecho entre Agrício Fagundes Ramos e Ito Bonato), 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: ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNPJ nH 28.154.275/0001-07 neste ato representada
pelo Sr. Jorge Edilberto Soares Marques, inscrito no CPF n9 348.115.320-15 e R.G. n9 4027773813 e MAX MELLO DO COUTO
EIRELI, CNPJ na 17.803.401/0001-82 neste ato representada pelo Sr. ígor Mendonça Ereno, CPF nç 027.841.700-04 e RG ne

7100261887.

Foram abertos os envelopes de n9 l e, após análise dos documentos e conferência das autenticidades verificou-se
que a empresa Max Mello possui certidão de débito estadual vencida e por ser beneficiária da Lei Complementar ns

123/2006 fica habilitada condicionaimente e, caso venha a ser vencedora do certame terá o prazo de 5( cinco) dias úteis para
regularização, nos termos do subi tem 5.4 do edital. A empresa Eliane Marques Lopes foi declarada habilitada. Os
representantes legais presentes declararam abrir mão do prazo de recurso quanto a fase de habilitação.

Passou-se a abertura dos envelopes de n9 2 onde, após análise do seu conteúdo do detalhamento de BD1 pela
Técnica de Contabilidade do município, Neusa Rodrigues - CRC/RS 076431, a empresa ELIANE LANÇANOVA MARQUES
LOPES, CNPJ n9 28.154.275/0001-07 foi declarada vencedora com valor global de R$ 1.000.043,75 (um milhão e
quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). A empresa MAX MELLO DO COUTO EIRELI fica classificada em segundo
lugar com o valor global de R$ 1.036.882,68 ( um milhão e trinta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito
centavos). Ressalte-se que, caso a empresa Max Mello seja chamada para assumir o primeiro lugar, deverá regularizar o
documento.

Perguntados, os representantes legais das empresas declararam abrir mão do prazo de recurso quanto a fase da
proposta financeira.

O valor global do certame importou em R$ 1.000.043,75 (um milhão e quarenta e três reais e setenta e cinco
centavos). 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. O processo será encaminhado à assessoria
jurídica para análise.

aristani Dal Rosso
Membro da Comissão de Licitação

"Priscila Cariolato Eb"ling
MemBTcTda Comissão de Licitação

Jorge Edilberto Soares Marques
Representante Legal

Igor Mendonça Ereno
Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS / CNPJ: 87.896.882/0001-01

RUA: JOÃO MOREIRA, 1707 - FONE: (55) 3252-3257- CEP: 97610-000

EMAIL: !icitaçoes@saofranciscodeassis.rs.gov.br


