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Ao(s) 24 de Outubro de 2019, às 09:23 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS                 , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Decreto nº  003/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadaspara fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  58/2019, Licitação nº 29/2019 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa para prestação de serviços de reparos e manutenção de veículos, máquinas e implementos (serviçosmecânicos, solda e conserto de pneus), de acordo com a necessidade.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Dando início a sessão, o Pregoeiro recebeu os envelopes das propostas e das documentações de habilitações(envelopes 01 e 02) e os documentos de credenciamentos dos participantes. Após análise da documentação doscredenciamentos, verificou-se que os participantes possuem representantes devidamente credenciados, e os quecomprovaram seus enquadramentos como ME e EPP poderão usufruir dos respectivos benefícios. O Pregoeiro entãosolicitou a todos os presentes que verificassem a inviolabilidade dos envelopes das propostas e das documentações eque rubricassem os mesmos. Depois de esclarecidas as formas de procedimento do Pregão Presencial, asrepresentantes declararam que cumprem com os requisitos de habilitação e o Pregoeiro determinou a abertura dosenvelopes contendo as propostas financeiras das proponentes. Após abertura dos envelopes contendo as propostas,verificou-se que todos cumpriram as conformidades exigidas no Edital, constatado que as propostas apresentadaspelas proponentes atenderam os requisitos editalícios e que os preços ofertados estão de acordo com o preçomáximo previsto no Edital supracitado.ItemParticipante: Especificação1647 - HENSEL VEICULOS LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7 Serviços de mão de obra mecânica e solda de veículosleves e médios. Ser 2.500,00  0,0000 2,00    5.000,00   Total do Participante --------> 5.000,00   _________________________ItemParticipante: Especificação4018 - LIRIA DE JESUS DOS SANTOS Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total9 Serviços de mão de obra mecânica e solda de máquinasleves e pesadas. Ser 3.000,00  0,0000 56,00    168.000,00   10 Serviços de mão de obra mecânica e solda deimplementos. Ser 1.500,00  0,0000 52,00    78.000,00   Total do Participante --------> 246.000,00   _________________________ItemParticipante: Especificação4119 - DIOGO ALBERICI Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Serviços de conserto de pneus de veículos leves. Ser 300,00  0,0000 10,00    3.000,00   2 Serviços de conserto de pneus de veículos médios. Ser 200,00  0,0000 24,00    4.800,00   3 Serviços de conserto de pneus de veículos pesados. Ser 500,00  0,0000 39,00    19.500,00   4 Serviços de conserto de pneus dianteiro de máquinas levese pesadas. Ser 400,00  0,0000 42,00    16.800,00   5 Serviços de conserto de pneus traseiro de máquinas levese pesadas. Ser 400,00  0,0000 50,00    20.000,00   6 Serviços de conserto de pneus de implementos. Ser 200,00  0,0000 28,00    5.600,00   8 Serviços de mão de obra mecânica  e solda de veículospesados. Ser 2.000,00  0,0000 38,00    76.000,00   Total do Participante --------> 145.700,00   _________________________Total Geral ----------------------> 396.700,00   
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 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.EDUARDO JOÃO TREVISANLEANDRO LUIZ MOCELLINJORGE ENDRYGO BRINKERDENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
Bom Jesus,  24  de  Outubro  de  2019 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - PREGOEIRO SUBSTITUTO - ........................................ - EQUIPE DE APOIO - ........................................ - EQUIPE DE APOIO - ........................................ - EQUIPE DE APOIO - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Luiz C. Agustinha - ................................................................. - RepresentanteKatia R. B. Hensel - ................................................................. - RepresentanteValdecir G. Santos - ................................................................. - RepresentanteSimone M. de Jesus - ................................................................. - RepresentanteJoel B. Moureira - ................................................................. - RepresentanteCesar J. Alberici - ................................................................. - Representante


