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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 1 de Julho de 2019, às 11:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE                 , reuniram-se os membros da
Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  029/2019, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  72/2019, Licitação nº 53/2019 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas
e no fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos para os veículos
categorizados Ônibus/Micro-ônibus conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos pertencentes à frota de veículos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  66/2019    (Sequência: 4)

Parecer da Comissão: Fica corrigida a Ata de Julgamento de Propostas nº. 64/2019, oriunda do Processo Licitatório nº. 72/2019 - Pregão
Presencial nº. 53/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s)
especializada(s) para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e no fornecimento de
peças, componentes, materiais e acessórios automotivos originais ou genuínos e novos para Ônibus e Micro-Ônibus,
conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos pertencentes à frota de veículos, por erro material, no momento
do lançamento dos participantes, foi equivocadamente informado o participante incorreto, em virtude da existência de
nomes semelhantes cadastrados .  Fornecedor participante informado no ato da sessão:  Injecar Auto Mecânica Ltda.
Fornecedor participante correto (conforme documentação apresentada):  Injecar Centro Automotivo Ltda.
CONSIDERANDO que de acordo com o contido na Súmula 473 do egrégio Supremo Tribunal Federal "A administração
pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos
os casos, a apreciação judicial", como é o caso em apreço; Fica corrigido o constante na Ata de Julgamento de
Propostas e consequentemente no Processo Licitatório nº. 72/2019 - Pregão Presencial nº. 53/2019.

LOTE:  1

Item

Participante:

Especificação

11838 - INJECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA
ÔNIBUS / MICRO-ÔNIBUS  -  FORNECIMENTO DE
PEÇAS PARA ÔNIBUS / MICRO_ÔNIBUS

UN 1,00  27,5500 0,7245 0,72   

Total do Participante -------->

_________________________

0,72   

Total Geral ----------------------> 0,72   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 CRISTIANO SAVARIS DA SILVA

GLÁUCIA REGINA VARASCHIN

EVANDRA REGINA MACAGNAN

CILES PAULO DE MORAES JUNIOR

VERA LUCIA DAROS BALESTRIN

Água Doce,  1  de  Julho  de  2019
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 - ........................................ - PREGOEIRA SUPLENTE
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 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO


