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PLANALTO - PARANÁ

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA, E
JULGAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL,

REGISTRO DE PREÇO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2019

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 09:00hs
(nove horas), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do
Paraná, reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA
REGH MALINSKÍ designada pela Portaria n° 007/2019 de 01/02/2019 e equipe de
apoio; CEZAR AUGUSTO SOARES designado conforme Portaria n° 007/2019, de
01/02/2019, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL
processado pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS SOB N° 052/2019, DO TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto desta licitação a contratação de
empresa visando a prestação de serviços de manutenção de sistema elétrico da
frota de veículos, caminhões/ônibus e máquinas pesadas deste Município de
Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$99.000,00 (Noventa e nove
mil reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das
seguintes empresas:
- ANDERSON LUCAS ULRICH & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob n°
06.003.185/0001-74, com sede na Rua 4, n° 58, Área Industrial, município de
Planalto, estado do Paraná, representada pelo Sr. Anderson Lucas UIrich, portador
do CPF n° 016.712.939-24.

- IVANÍ COLLI - ME inscrita no CNPJ sob n° 72.374.531/0001-55. com sede na Av.
Caxias do Sul, 232, Centro, município de Planalto, estado do Paraná, representada
pelo Sr. IvanI Colli, portador do CPF n° 554.479.029-91.
A Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão
pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na
mesma. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a
colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinadas, com
a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Após
termino da rodada de lances, foi considerada como propostas válidas e lances
vencedores, onde se constatou que se consagrou propostas de melhor preço as
empresas subsequentes:

ANDERSON LUCAS ULRJCH & CIA LTDA

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço totel
1 2 Prestação de serviços de

manutenção no sistema
elétrico da frota de máquinas
deste Município de Planalto.
Conforme relação constante no
anexo VIII

ANDERSON L.

ULRICH

H 1.000 47,50 47.500,00

TOTAL 47.500,00




