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Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às 10 horas, na sala de licitações, situada na Rua
João Moreira n9 1707, em São Francisco de Assis-RS, reuniu-se a Comissão de Licitação nomeada pela Portaria n- 009/2023,
composta por Clarize Fogliato Trombini, Maristaní Dal Rosso e Priscila Cariolato Ebling para dar continuidade à sessão da
presente tomada de preços em razão do atendimento tempestivo à diligência aberta na ata n- l.

Analisada a composição do BDI e os valores dos itens que compõem a proposta apresentada pela licitante KELVIN
SAVIAN DE MELO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ ne 34.749.018/0001-02 constatou-se que houve a devida correção, sendo
cumprida integralmente pela proponente a solicitação desta Comissão. Além dos membros da Comissão de Licitação, os
documentos apresentados passaram pelo crivo técnico da técnica contábil Neusa Rodrigues e do engenheiro civil Rafael
Pereira.

Pelo acima exposto, a Comissão de Licitação DECLARA a proponente KELVIN SAVIAN DE MELO & CIA LTDA
VENCEDORA deste certame, uma vez que no lote l o valor global apresentado foi de RS 175.293,82 ( cento e setenta e cinco
mil duzentos e noventa três reais e oitenta e dois centavos).

O valor total do presente certame é de R$ 175.293,82 [cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa três reais e
oitenta e dois centavos).

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, ficando o processo licitatório disponível para análise, sendo que, caso haja manifestação formal 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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