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PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019

OBJETO: Contratação de empresa visando á prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, consertos e reparos mecânicos da frota de máquinas, veículos utilitários e veículos pesados
deste município de Planalto-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, a
classificação ficou a seguinte:

A.F. AUTO MECANICA FELTENS LTDA.

Prestação de serviços de manutenção veículos 76.200,00
pesados Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, visando os consertos e
reparos mecânicos da frota de veículos pesados
(caminhões, ônibus, mtcro-õnibus) deste Município
de Planalto, Conforme relação constante no edital
de licitação,
Prestação de serviços de manutenção veículos 19.050,00
pesados Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, visando os consertos e
reparos mecânicos da frota de veículos pesados
(caminhões, ônibus, micro-ónibus) deste Município
de Planalto. Conforme relação constante no edital
de licitação.
Prestação de serviços de manutenção de máquinas 28.640,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de máquinas deste Município de
Planalto. Conforme relação constante no edital de
licitação.
Prestação de serviços de manutenção da frota de 8.872,50
veículos Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, visando os consertos e
reparos mecânicos da frota de veículos deste
Município de Planaito. Conforme relação constante
no edital de licitação.
Prestação de serviços de manutenção de máquinas 78.815,00
Prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, visando os consertos e reparos
mecânicos da frota de máquinas deste Município de
Planalto. Conforme relação constante no edital de
licitação.
Prestação de serviços de manutenção da frota de 79.852,50
veícuíos Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, visando os consertos e
reparos mecânicos da frota de veículos deste
Município de Planalto. Conforme relação constante
no edital de licitação.
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