Extrato de Ata de Registro de Preços Ata nº 08/2019
A Câmara Municipal de Juiz de Fora, em observância ao § 2º do art. 15 da Lei Federal
nº 8.666/93, torna público aos interessados que permanecem inalterados os preços
registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2019, PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 1300/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019.
Validade: 12 (doze) meses.
Objeto: "Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresas
especializadas na prestação de serviços de revisão, manutenção preventiva e corretiva
nos veículos da frota da Câmara Municipal, com fornecimento de peças e acessórios
genuínos ou originais, de acordo com as especificações, quantidades e condições
constantes nesta ARP.”
Classificada em 1º lugar para os lotes 1 e 2: HP HIDRAULICA AUTO PEÇAS
LTDA - EPP – CNPJ: 05.980.518/0001-52. LOTE 1 – Valor Total de R$108.560,64
(cento e oito mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), sendo o
valor médio estimado de homem/hora de R$126,46 (cento e vinte e seis reais e
quarenta e seis centavos), o valor de percentual (%) de desconto sobre as peças
originais de 6,05% (seis vírgula zero cinco por cento) e de 2,38% (dois vírgula
trinta e oito por cento) sobre as peças genuínas; LOTE 2 – Valor total de R$13.300,00
(treze mil e trezentos reais), sendo o valor médio estimado de homem/hora de
R$146,00 (cento e quarenta e seis reais), o valor de percentual (%) de desconto sobre
as peças originais de 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) e de 2,67% (dois
vírgula sessenta e sete por cento) sobre as peças genuínas.
Data da Assinatura: 01/08/2019.
A integra da ata encontra-se à disposição dos interessados no site
www.camarajf.mg.gov.br e no Núcleo de Licitações e Gestão de Contratos e Convênios
da Câmara Municipal de Juiz de Fora, na Rua Marechal Deodoro n º 722 – 2º andar Centro – Juiz de Fora/MG.

