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OBJETO: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível 

contratação de serviços mecânicos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos, máquinas e 

equipamentos da frota municipal, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste edital. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 24/02/2022, às 14h30, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 31/01/2022, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PR03/2022, 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: 

 
 4590 - MECANICA MOTOCAR CENTER LTDA (30.097.230/0001-81) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 19789 - Mão de obra auto elétrica para manutenções 

preventiva e corretiva das máquinas pesadas 

(Komatsu, Caterpillar, Case, Dynapac, Randon e 

SEM) da frota municipal. 

Mão de obra auto elétrica para manutenções preventiva 

e corretiva das máquinas pesadas (Komatsu, 

Caterpillar, Case, Dynapac, Randon e SEM) da frota 

municipal. 

H  400  98,00  

39.200,00 

3 14819 - Mão de obra auto elétrica para manutenções 

preventiva e corretiva de tratores agricolas da frota 

municipal.  

H  250  59,00  

14.750,00 

10 18231 - Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva em veículos com mais de 7 

lugares. 

HS  150  110,00  

16.500,00 

14 19787 - Mão de obra para manutenções preventiva e 

corretiva de ar condicionado de veículos leves, 

utilitários, maquinas pesadas e tratores de toda a frota 

municipal. 

Mão de obra para manutenções preventiva e corretiva 

de ar condicionado de veículos leves, utilitários, 

maquinas pesadas e tratores de toda a frota municipal. 

H  117  56,50  6.610,50 

Total (R$):  

77.060,50 
 1906 - SORDI & CIA LTDA (11.388.015/0001-95) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
22 14671 - Serviço de prensagem de mangueiras 

hidráulicas (com reaproveitamento das peças). 

Serviço de prensagem de mangueiras hidráulicas (com 

reaproveitamento das peças) para manutenções 

preventiva e corretiva das máquinas pesadas e 

caminhões da frota municipal. 

UN  400  33,00  

13.200,00 

23 14672 - Serviço de prensagem de mangueiras 

hidráulicas (sem reaproveitamento das peças). 

Serviço de prensagem de mangueiras hidráulicas (sem 

reaproveitamento das peças) para manutenções 

preventiva e corretiva das máquinas pesadas e 

caminhões da frota municipal. 

UN  400  27,00  

10.800,00 

Total (R$):  

24.000,00 
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 563 - FERRARIA BOLL LTDA (02.121.354/0001-10) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
20 6653 - Mão de obra para serviços de solda 

Mão de obra para serviços de solda para 

manutenções preventiva e corretiva das máquinas 

pesadas, tratores, ensiladeiras e equipamentos 

acopláveis aos tratores agrícolas. 

HS FERRARIA 

BOLL 
600  124,00  

74.400,00 

21 6654 - Mão de obra para serviços de torno. 

Mão de obra para serviços de torno para 

manutenções preventiva e corretiva nos veículos, 

máquinas e implementos agrícolas da frota 

municipal. 

HS FERRARIA 

BOLL 
120  127,00  

15.240,00 

Total (R$):  

89.640,00 
 58 - MECANICA PERITIBA LTDA (80.976.921/0001-23) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

8 6610 - Mão de obra mecânica para ônibus. 

Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva em ônibus. 

HS MECÂNICA 

PERITIBA 
550  120,00  66.000,00 

9 6611 - Mão de obra mecânica para tratores 

agrícolas. 

Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva em tratores agrícolas. 

HS MECÂNICA 

PERITIBA 
300  111,00  33.300,00 

12 19791 - Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva nos caminhões da frota 

municipal. 

Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva nos caminhões da frota 

municipal. 

H MECÂNICA 

PERITIBA 
600  110,00  66.000,00 

Total (R$):  

165.300,00 
 5581 - MECANICA DO INDIO LTDA (35.160.485/0001-65) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

7 19790 - Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva em máquinas pesadas (Trator 

de esteira, carregadeiras, motoniveladoras, rolo 

compactador, retroescavadeiras e escavadeira 

hidráulica...). 

Mão de obra mecânica para manutenções preventiva e 

corretiva em máquinas pesadas (Trator de esteira, 

carregadeiras, motoniveladoras, rolo compactador, 

retroescavadeiras e escavadeira hidráulica...). 

H  900  131,00  

117.900,00 

Total (R$):  

117.900,00 
 1701 - JULIANO AUTO CENTER LTDA (10.637.963/0001-54) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

2 14818 - Mão de obra auto elétrica para manutenções 

preventiva e corretiva de onibus e caminhões da 

frota municipal.  

H JULIANO 

AUTO 

CENTER 

500  84,00  42.000,00 

4 18230 - Mão de obra auto elétrica para manutenções 

preventiva e corretiva nos veículos com mais de 7 

lugares  da frota municipal. 

HS JULIANO 

AUTO 

CENTER 

120  59,00  7.080,00 

5 19785 - Mão de obra auto elétrica para manutenções 

preventiva e corretiva nos veículos leves de até 5 

lugares e utilitários da frota municipal. 

Mão de obra auto elétrica para manutenções 

preventiva e corretiva nos veículos leves de até 5 

H JULIANO 

AUTO 

CENTER 

450  49,50  22.275,00 
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lugares e utilitários da frota municipal. 
11 19786 - Mão de obra mecânica para manutenções 

preventiva e corretiva em veículos leves de até 5 

lugares e utilitários. 

Mão de obra mecânica para manutenções preventiva 

e corretiva em veículos leves de até 5 lugares e 

utilitários. 

H JULIANO 

AUTO 

CENTER 

860  49,50  42.570,00 

17 19788 - Mão de obra para serviço de injeção 

eletrônica para manutenções preventiva e corretiva 

nos veículos leves de até 5 lugares e utilitários da 

frota municipal. 

Mão de obra para serviço de injeção eletrônica para 

manutenções preventiva e corretiva nos veículos 

leves de até 5 lugares e utilitários da frota municipal. 

H JULIANO 

AUTO 

CENTER 

295  54,50  16.077,50 

18 19793 - Mão de obra para serviço de injeção 

eletrônica para manutenções preventiva e corretiva 

nos veículos com mais de  7 lugares da frota 

municipal 

H JULIANO 

AUTO 

CENTER 

110  80,00  8.800,00 

Total (R$):  

138.802,50 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 24/02/2022. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

_____________________________________ 

Wellington Luiz Christ Dahmer 
MECANICA MOTOCAR CENTER LTDA 

 

_____________________________________ 
Sandra Cavasin Sordi 

SORDI & CIA LTDA 

 
_____________________________________ 

Edivan Carlos Boll 

FERRARIA BOLL LTDA 
 

_____________________________________ 

Marlene Salete Maltauro Haupenthal 
MECANICA PERITIBA LTDA 

 

_____________________________________ 
Giovana Rodrigues dos Santos 

MECANICA DO INDIO LTDA 

 
_____________________________________ 

Juliano Azevedo 

JULIANO AUTO CENTER LTDA 
 

 

 

_____________________________________ 

Pregoeiro 
REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

 

_____________________________________ 
ADEMAR GRAVE 

 

_____________________________________ 
LIZIANE KLEIN GAERTNER 

 

_____________________________________ 
MARCIO MARASCHINI 

 

_____________________________________ 
MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 

 

 

 


