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Aos dezoito dias do mês de outubro 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 n5 777/2022,
composta por Clarize Fogliato Trombini, Maristani Dal Rosso e Priscila Cariolato Ebl ing 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) da escola especial Romeu Dedé Ribeiro, em alvenaria de tijolos, forro misto
em pré-laje e pvc, cobertura em teihas de fibrocimento 6 mm sobre estrutura em madeira, beirais em pré-laje, esquadrias em
pvc, vidros 4 mm, instalações elétricas internas sem a fiação e as instalações hidrossanitárias com os pontos concluídos sem as
louças e metais; revestimentos internos/externos compostos por chapisco, emboço e reboco, inclusive na laje de forro e nos
banheiros e cozinha revestimento cerâmico até a laje, contrapiso em concreto magro em toda a área interna da obra. obs.:
pisos, louças e metais, fossa e sumidouro, fiação elétrica, pavimentação externa e pintura serão realizadas em uma segunda
etapa, tudo conforme especificações constantes no editai.

_

Aberta a sessão com o recolhimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta financeira
das empresas participantes: a empresa ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNP] n9 28.154.275/0001-07 representada
pelo Sr. Jorge Edilberto Soares Marques, RG ne 4027773813 e CPF n9 348.115.320-15 e a empresa SUMMUS CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ n9 14,400.830/0001-10 representada pelo Sr. Eduardo de Oliveira Cezar, RG n9 1098990029 e CPF nQ

029.889.350-92. Foram abertos os envelopes n9 l e, após análise dos documentos e conferência das autenticidades, as
licitantes FORAM DECLARADAS HABILITADAS e seus representantes legais presentes declararam abrir mão do prazo de
recurso quanto à fase de habilitação.

Passou-se a abertura dos envelopes ne 2 onde, após análise do seu conteúdo e do percentual de BD1, verificou-se que
a proposta da licitante ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNP] ne 28.154.275/0001-07 está de acordo e apresentou o
menor valor global do lote. Assim, a licitante foi declarada vencedora com o valor global de R$ 1.145.498,29 [um milhão,
cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos). A empresa SUMMUS
CONSTRUÇÕES LTDA, CNP] nQ 14.400.830/0001-10 apresentou valor global de R$ 1.292.253,53 (um milhão, duzentos e
noventa e dois, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) ficando em segundo lugar. Todavia, conforme
declaração emitida pela responsável técnica Neusa Rodrigues- CRC 076431, há divergência no detalhamento do BDI desta
licitante. Cumpre frisar que em razão do percentual de BDI interfer i r diretamente no valor da proposta, resta a empresa
SUMMUS desclassificada.

Desta forma, a empresa ELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES, CNPJ ne 28.154.275/0001-07 é declarada
vencedora do certame com o valor global de R$ 1.145.498,29 (um milhão cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa
e oito reais e vinte e nove centavos ).

Os representantes legais presentes declararam abrir mão do prazo de recurso quanto à fase da proposta financeira.
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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