
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO 

MENOR PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL 1'!º 061/2018 

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às '14:00 hs, na sala 

de licitações o.a Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 

sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de 

apoio: FERNANDA SCHERER MARZEC E JEANE MARIA DE SOUZA, designados . 
conforme Portaria nº 019 / 2018, de 16 de abril de 2018, para a realização dos atos 

pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2018, DO TIPO MENOR PREÇO, 

que tem por objeto a seleção de sociedade empresária especializada visando à 

prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, consertos e reparos 

mecânicos da frota de máquinas, veículos e veículos pesados deste Município de 

Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$207.660,00 (Duzentos e sete 

mil, seiscentos e sessenta reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os 

representantes das empresas: A.F. AUTO MECANICA FELTENS LTDA o Sr. Pedro 

Feltens, FRANCIELI GALHARDO, o Sr. Iaderson Michael Galhardo, PEDRO 

DOTTO, o Sr. Pedro Dotto. A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da 

lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicada na preclusão do direito a 

recurso e na submissão ao disposto na mesma. A to contínuo, foram abertos os 

envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de 

apoio, foi devidamente examinada, com a análise da compatibilidade do objeto, 

prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos 

preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram 

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas 
subsequentes: 

---------------------·----·------- ----·-------------- 
A.F. AUTO MECANICA FEL TENS L TOA. 
~otel):lttenr1f1rnd\.lto/qê~{Çd ~ .~' . . --~~ •. '~t?ctactt;. 
1 3 PREST AÇAO DE SERVíÇOS DE 1rl 

1~.1ANUTENÇÃC PRE".J::NTIVA E I 
ICORRETIVA VISANDO os ' 

1 
:CONSERTOS E. REPAROS 

. 'IMECANICOS DA FROTA OE 

I 
VEICULOS PESADOS (GAMINHOES, 
0r-.JIBUS E M:Ci:.>Q.Q!'J!!.?US) D::!3TE L 1r" 't'ICIP'O r..:E ::i· -, • -· - ' 

--~--·"~-'~-;~--~-~ 

3~~ / --·· 

r '6º·ºº 160.000.00 

OJ.<34 



,CONFORME RELAÇ,~O CONSTANTE' 

1 jNO ANEXO !X_: ___ -- i 
TOTAL 60.000,00 ------- ------ 

FRANCIELI GALHARDO 
Ifote :. Item-_ Produto/Serviçc::I ' --. "' Unidade _ Quantid?Iôe . j~,tf .: ·1;1reçõ · ú;>tâíiti:'1·- ,· i-:. :·. i:>r~çp. ··fK: 
1 1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE H 1_000 73,00 73.000,00 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CO~RETIVA VISANDO 1 

' 1 r:ON?ERTOS E REPAROS j 
irvi~CANiCOS DA FROTA D!:=: 1 

!MAQUINAS DESTE MUNICIPIO l)E 

I 
PLANALTO.CONFORME RELAÇAO 
ICüi\iSrANTE NO ANEXO IX 1 ,___ _____________ .. 

TOTAL 73.000,00 ·- -··--·----·- .. ______ ---~~-- . 
PEDRO DOTTO ~·~·-· ~~---------···. 

'JJnidad~---- ;ouant\dc1tiê_,-Pteço : 'tl,,, PrêÇO;tótafi;.,· L9te Jltem 1 Produto!Seroiçc., . · · · ,_,____...__.~----··.----~------·-.- ....•. _ . "'~ ' . . - -· ~ 
1 2 'c.RESTAÇÃO D~ SEP'/!ÇOS DE H 1_000 i58,00 58.000,00 1 

i'v"ANUTENÇÃO PREVE''fflV,~, E 
CORRETIVA \/1$.ó-l\!DO OS 1 

1 

! CQ!\i.SERTOS E REPAROS 1 i 
1 . 

1 
MECâNICOSO DA FROTA DE I 

1 VE[CULOS DESTE MUM1C1PIO LJE I 
! 

1 
1 'DLANAL TO. CONl='OR.ME RELAÇÃO! 1 

1 C•;,f\lSTANTE 1\1() ,l'.\NEXO IX 1 
i 
1 

i _J t= __ ·- _______ ---- ---=rc YJ\L 58.000,00 - 

Após rodadas de lances. conforme l iistórico do Pregão em anexo, e negociação direta 

com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se 

continuidade ao certame !~ct2.tório foi solicitado as empresas participantes e 

considerad as vencedoras .. A.F. ACTO MECANICA FELTENS LTDA, FRANCIELI 

GALHARDO e PEDRO DOTTO, em conformidade com o constante acima, 

conforme critérios estabelecidor no Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) - 

contendo º" documentos c'2 Habilitação. Que após terem sido rubricados pela 

pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, roi constatado que o mesmo 

estava em consonância cor» ,:, fa.tabelecidc, no Edital deste procedimento licitatório e 

por consequência, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. No 

curso do Presente procedimento Iicitatório não foi apresentado nenhuma 

impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por 

parte das Iicitantes partrcmantcs !\ pregoeira em decorrência do resultado, 

ADJUDICA o objeto deste uroredimento Iicitatório, em favor das empresas A.F. 

AUTO MECA.NICA ffl,TJ."NS L'I'DA, pessoa Jurídica, com inscrição no CNPJ 

79.479.990/ 0001-99, f>Ík,1dà 11d kua 07, Distrito Centro Novo, s/n, município 

Planalto, estado do nã:°i::iná, 



. 
inscrição no CNPJ n)lO t,37'.851/UOOl---,G·, siruada na Rua 04, s/n, Bairro Industrial, 

município de Planalto, Estado do Paraná e PEDRO DOTTO, pessoa jurídica, com 

inscrição no CNPJ 79.330.971/0001-49, situada na Rua Curitiba, 248, Centro, 

município de Planalto, estado do Paraná, classificadas em 1 ° lugar para o 

fornecimento do objeto em s .ra totalidade, conforme classificação acima, pertinente a 

seleção de sociedade empresária especializada visando à prestação de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, consertos e reparos mecânicos da frota de 

máquinas, veículos e veículos pesados deste Município de Planalto, conforme edital 

de licitação e propostas de preço das licitantes. Pela pregoeira foi informado aos . 
interessados que o presente processo será encarrunhado ao Senhor Prefeito Municipal 

para HOMOLOGAÇÃO. e demais atos inerentes a esta licitação. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela 

Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes. 

~- s f:Z-Jl:k;fo'\J)klt· ~o.i@ S.c J ~fr.t. {,0iru1~ 
CARLA S. R. füRNAKDA SC}ll&1'EW1 o ~O'JEA~JE MARIA DE 

MAL!NSKI MARZfC SOUZA 

Pregoeira Membro Membro 

08'.3.050.509-12 675.443.399-04 

4*2 
J ADERSON MICHAEL PEDRODOTTO 

A.F. Auto Mecânica GAU-IARDO Pedro Dotto 
Feltens LTDA F rancieti l1alhardo 
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