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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  29/2019 - PR 58/201958/201910/10/2019Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 5 de Novembro de 2019, às 11:02 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.  2/2019    (Sequência: 2)

Parecer da Comissão: Trata-se de justificativa de desclassificação de item, referente ao Processo Licitatório nº 58/2019, na modalidade dePregão Presencial nº 29/2019, tendo como objeto a "contratação de empresa para prestação de serviços de reparos emanutenção de veículos, máquinas e implementos (serviços mecânicos, solda e conserto de pneus)".  Considerandoque o item 7 - Serviços de mão de obra mecânica e solda de veículos leves e médios, em disputa por lances resultouno preço unitário final de R$ 2,00 (dois reais), sendo que o valor inicial de referência era de R$ 83,50 (oitenta e trêsreais e cinquenta centavos).   Em comparativo ao valor inicialmente cotado pelas duas empresas que participaram dadisputa por lances, o último lance ofertado por cada licitante corresponde a menos de 5% (cinco por cento) do valor daproposta, ou seja, manifestamente inexequível.     Em consulta ao processo licitatório anterior, verificou-se que o valorfinal registrado em ata foi de R$ 27,00 (vinte e sete reais) para serviços de mecânica em veículos leves e R$ 80,00(oitenta reais) para serviços de mecânica em veículos médios.   De acordo com artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/1993,haverá a desclassificação de propostas com preços manifestamente inexequíveis, sendo que, no presente caso,notoriamente o valor é inexequível comparado à contratação anterior e às pesquisas de preços realizadas para fins determo de referência.   Se a própria legislação prevê que as propostas cujo valor fosse insuficiente para cobrir orespectivo custo devem ser desclassificadas, não há óbice quanto a desclassificação do referido item, caso contrário,a admissão de tal prática por parte do poder público incentivará demais empresas, para fins de ganhar a qualquercusto e manter a contratação de forma ilegal.  Neste sentido, Marçal Justen Filho  assim leciona:    Admitirgeneralizadamente a validade de propostas de valor insuficiente pode significar um incentivo a práticas reprováveis. Olicitante vencedor procurará alternativas para obter resultado econômico satisfatório. Isso envolverá a redução daqualidade da prestação, a ausência de pagamento dos tributos e encargos devidos, a formulação de pleitos perante aAdministração e assim por diante.   [...] Caberá manter grande vigilância quanto à qualidade e perfeição do objetoexecutado e litígios contínuos com o particular, sempre interessado em obter um solução que propicie areestruturação da contratação.     Logo, considerando que a manutenção do preço considerado inexequível para amunicipalidade poderá acarretar em obtenção de qualidade inferior no objeto licitado, bem como poderá resultar emproblemas sérios na execução do contrato, a desclassificação do item é medida necessária.  Em razão dos motivosexpostos e em conformidade com a Lei 8.666/93, justifica-se o presente ato.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 ----------------------> 391.700,00   
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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.
 EDUARDO JOÃO TREVISANLEANDRO LUIZ MOCELLINJORGE ENDRYGO BRINKERDENISE PEDOTT BRANDALIZECLECI HOCHMANN NARCISOROSANE SIQUEIRA
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