
ADMINISTRANDO PARA TODOS!
GESTÃO 2021-2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE

FRANCISCO
—— DE ASSIS

ATA Ne l DA TOMADA DE PREÇOS N" 001/2023

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois rnil e vinte e três, às 09 horas, na sala de licitações, situada na Rua João Moreira ne

1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria n5 09/2023, composta por Clarize Fogliato
Trombini. Maristani Dal Rosso e Priscila Cariolato Ebling para o processamento do certame que objetiva a Contratação de empresa
empreiteira (especializada) para execução global (fornecimento de material de serviço, material permanente e mão de obra) da execução de
uma ampliação (cozinha, despensa, refeitório e acesso coberto), substituição de todo forro, de parte da cobertura e calhas, retirada de
divisória de madeira, substituição de portas, substituição de vidros quebrados, novo portão de acesso para veículo e substituição total da
rede elétrica, inclusive entrada de energia junto a escola Clotário Fouchard, rua Irmãos Kaminski, 174, bairro João XXIII, conforme as
especificações constantes no instrumento convocatório.

Aberta a sessão com o recolhimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta financeira das empresas
participantes: A empresa MARCOS PAULO LANÇANOVA MOREIRA inscrita no CNPJ n= 46.707.571/0001-61 representada pelo Sr. Marcos
Paulo Lançanova Moreira, inscrito no C.P.F. n^ 033.702.110-41 e R.G. ns 4104588357 SJS/RS e ROMULO BALMER CHAMORRA, inscrita no
CNPJ n" 36.021,786/0001-70 representada pelo Sr. Romulo Balmer Chamorra, inscrito no C.P.F. n^ 015.774.290-36 e R.G, ns 6094312912
SJS/RS. A empresa ERMES CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNP] ne 09.372.837/0001-36 deixou os envelopes junto ao Setor de Licitações
obedecendo ao disposto no subitem 4.2 do edital.

Foram abertos os envelopes n9 l iniciando-se a análise dos documentos, consulta junto ao CEIS, conferência das autenticidades e dos
portes de enquadramento. Registra-se às 10 horas e 04 minutos a chegada na sessão do representante legal da empresa Ermes Construtora
Ltda, Sr. Eliton Gil Flores Martin, C.P.F. ns 002.401.100-21 e R.G. ne 1081708041 SJS/RS passando a responder presencialmente pela
proponente. Após a conclusão da verificação dos documentos pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes, as proponentes
FORAM DECLARADAS HABILITADAS. Não havendo objeção, os representantes legais presentes declararam abrir mão do prazo de recurso
quanto à fase de habilitação.

Passou-se a abertura dos envelopes n9 2 sendo todas beneficiárias da Lei Complementar nB 123/2006. Após análise das propostas e
rubrica das mesmas, às 10 horas e 33 minutos o representante legal Romulo solicitou sua retirada da sessão alegando outro compromisso, o
que foi deferido pela Comissão de Licitação. Às 10 horas e 59 minutos o representante Eliton solicitou sua retirada da sessão alegando outro
compromisso, o que foi deferido pela Comissão de Licitação. Ás 11 horas e 19 minutos o representante Marcos Paulo solicitou sua retida da
sessão alegando outro compromisso, havendo deferimento pela Comissão. Às 14 horas os membros da Comissão de Licitação ainda não
haviam encerrado a análise do conteúdo das três propostas uma vez que possuem 265 itens. Em razão da Comissão necessitar do auxílio da
área contábil, bem como do setor de engenharia e o expediente desta prefeitura encerrar-se às 14 horas, suspende-se a presente sessão com
retomada marcada para às 08 horas e 30 minutos do dia 07/02/2023.

Nada mais havendo a constar encerra-se a presente ata que, após lida e acbada em conformidade, vai assinada pelos membros da
Comissão de Licitação.

f Priscila Cariolato Ebling
da Comissão de Licitação

Maristani Dal Rosso
mbro da Comissão de Licitação
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