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Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas e 30 minutos, 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 n- 518/2022, composta por Clarize Fogliato Trombíni, Maristani Dal Rosso e
Priscila Cariolato Ebling para manifestação em razão do cumprimento da diligência aberta na ata n- 1.

A iicitante LEONIS10 BERNARDI LANÇANOVA LTDA, CNPJ nfi 94.123.924/0001-29 cumpriu
tempestivamente com o solicitado na diligência aberta por esta Comissão, apresentando a proposta f inanceira ,
com a descrição das unidades que compõem cada item do lote. Registre-se que no subitem 2.6, da proposta
verificou-se que o valor total do subitem difere do apresentado na primeira proposta. Nesta, o valor é de R$
672,24, naquela consta o valor de R$ 642,24. Não tendo sido alterado o valor global da proposta ora apresentada
acreditamos ter havido erro de digitação até porque, fazendo a multiplicação da unidade (29,64) pelo valor
unitário (R$ 22,68) obtém-se o valor de R$ 672,24. Desse modo, a Comissão de Licitação supre o presente erro
descrevendo ao lado o valor correio, uma vez que, na medida do possível deve haver o saneamento de defeitos
de menor relevância, o que para essa Comissão é perfeitamente enquadrado no caso em tela e o vício apontado
não interfere no julgamento objetivo da proposta.

Desta forma, a Iicitante é declarada vencedora do certame com o valor global de R$ 69.105,50(sessenta e
nove mil cento e cinco reais e cinquenta centavos).

O valor global do certame é de
centavos).

69.105,50(sessenta e nove mil cento e cinco reais e cinquenta

Abre-se o prazo de 5(cinco) dias úteis para recurso no tocante à fase da proposta, conforme disposto no
artigo 109 da Lei 8.666/93, sendo que, caso a Iicitante se manifeste formalmente pela desistência de interposição
de recurso, o processo será encaminhado imediatamente à assessoria jurídica para análise e parecer. 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.
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