
ADMINISTRANDO PARA TODOS!
GESTÃO 2021-2024

s_ PREFEITURA MUNICIPAL DE D

SÁ© FRANCISCO
DE ASSIS

ATA NH l DA TOMADA DE PREÇOS Ns 009/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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 n9 518/2022, composta por Clarize Fogliato Trombini, 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 (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) de uma sala com banheiro,
por 26,020 m2 junto ao posto de saúde bairro João XXIII , tudo conforme especificações constantes no edital.

Aberta a sessão com o recolhimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta
financeira da única empresa participante: a empresa LEONISIO BERNARDI LANÇANOVA LTDA, CNP] n9

94.123.924/0001-29, representada pelo Sr. Marcos Paulo Lançanova Moreira, inscrito no CPF n9 033.702.110-41 e R.G.
n9 4104588357 SJS/RS. Foi aberto o envelope n- l e, após análise dos documentos e conferência das autenticidades, a
empresa participante FOI DECLARADA HABILITADA e seu representante legal presente declarou abrir mão do prazo
de recurso quanto a fase de habilitação.

Passou-se a abertura do envelope n- 2 onde, após análise do seu conteúdo e do percentual de BDI, verificou-se
que a licitante apresentou em sua proposta os códigos do SINAPI em substituição à descrição dos itens que compõem o
lote, bem como não consignou as unidades dos mesmos. Embora os códigos do SINAPI já contenham implicitamente a
descrição dos itens, a ausência das unidades torna a proposta incompleta. Assim, abre-se diligência com fulcro no
artigo 43 §3- da Lei 8.666/93 para que, até o dia 26 de agosto de 2022, até às 10 horas e 30 minutos, a licitante envie
através do e-mail UcitacQes@saofranciscodeassis.rs.gov.br ou apresente presencialmente à Comissão de Licitação
proposta financeira de forma completa com as unidades de todos os itens que compõem o lote, conforme modelo de
proposta financeira contido no anexo I do edital, sob pena de desclassificação. Não haverá necessidade de nova
apresentação de detalhamento de BDI, detalhamento de encargos sociais, cronograma físico-financeiro e declaração de
CNAE, já que a diligência tem por objetivo exclusivo que a empresa corrija a falha formal.

Desta forma, a empresa LEONISIO BERNARDI LANÇANOVA LTDA, CNPJ n9 94.123.924/0001-29 foi
classificada provisoriamente com o valor global de R$ 69.105,50( sessenta e nove mil cento e cinco reais e cinquenta
centavos).

A Comissão aguardará o resultado da diligência para nova manifestação. Nada mais havendo a constar
encerra-se a presente ata que, após lida e^adoada em conformidade, vai assinada pelos membros da Comissão de
Licitação e representante legal presente
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