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No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, na sala de licitações,
situada na Rua João Moreira ns 1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se novamente a Comissão de
Licitação nomeada pela Portaria n- 364/2021, composta por Paulo Arilton Muller de Lima, Maristani Da! Rosso e
Priscila Cariolato Ebling em razão do recebimento da proposta da empresa LEONIS10 BERNARDI LANÇANOVA
LTDA, CNPJ nfl 94.123.924/0001-29 com a correção da divergência dos valores dos itens 1.3.1 e 1.4.1, conforme
havia sido solicitado na ata 001, durante a sessão ocorrida no dia de ontem, uma vez que configurado equívoco
meramente formal por parte da licitante, tomando-se por base também a redação do art. 39 da Lei de Licitações
e dos princípios do interesse público, da economicidade, da razoabilidade e da busca pela proposta mais
vantajosa na licitação.

Analisada a proposta retificada verificou-se que está de acordo com o solicitado, ou seja, houve a
padronização dos valores dos itens 1.3.1 e 1.4.1 e o valor global da mesma importou em é R$ 32.002,09 (trinta e
dois mil e dois reais e nove centavos).

Deste modo, ratifica-se a licitante LEONIS10 B E R N A R D I LANÇANOVA como vencedora do certame,
com valor global de R$ 32.002,09 (trinta e dois mil e dois reais e nove 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. O processo será encaminhado para análise jurídica.
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