
 

ATA DA SESSÃO DA LICITAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 170/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2017 

 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, nesta cidade de Palmital, Estado do Paraná, no 

edifício da Prefeitura Municipal, sito à Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, na sala de Licitações, reuniram-

se a Pregoeira  e a Equipe de Apoio, designadas conforme Portaria nº 653/2017, em 05/12/2017 publicada 

no JORNAL CORREIO DO CIDADÃO, para recebimento dos documentos de credenciamento, de proposta 

de preços e de habilitação, da licitação em referência. Pela Comissão foi constatado que o Edital de 

Licitação – PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2017,foi expedido em data de 19/12/2017, publicado no mural 

de licitações do TCE/PR no dia 19/12/2017, publicado no Jornal Correio do Cidadão no dia 20/12/2017, 

Publicado do Jornal Tribuna do Norte em 20/12/2017,Diario Oficial do Estado do Paraná em 

20/12/2017,disponibilizado seu inteiro teor no site  www.palmital.pr.gov.br. Aberta a sessão, a Pregoeira 

passo/u a explicar aos presentes a forma que ocorrerá o procedimento que ora se inicia. Após 

esclarecimentos, foi solicitado aos representantes dos licitantes presentes que entregassem a 

documentação relativa ao credenciamento, cuja validade foi analisada pela Pregoeira e pela Equipe de 

Apoio.  

 

Para o credenciamento fez-se presente a empresa: 

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ-06.224.121/0004-46 

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA-CNPJ-05.063.653/0001-33 

RODOPARANÁ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-CNPJ-97.467.856/0001-03 

 

Após, foi solicitado aos licitantes credenciados que entregassem os envelopes contendo as Propostas de 

Preços e os Documentos de Habilitação os quais foram protocolados no Departamento de Protocolo dentro 

do prazo. Foi procedida a abertura dos envelopes de propostas de preços, e em ato contínuo, foi verificada 

a proposta apresentada e verificou-se que os proponentes apresentaram suas propostas em consonância 

com as exigências editalícias. Os valores das propostas válidas foram anunciadas em voz alta a todos os 

presentes, resultado das propostas escritas apresentadas.  

Foi concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação de intenção de recurso na fase de 

análise das propostas, sobre o qual não houve manifestação. 

Em seguida, a Pregoeira deu prosseguimento a sessão, iniciando a 1ª fase de lances verbais, solicitando 

que as empresas classificadas, nos termos do edital, ofertassem valores em voz alta, a proposta inicial. 



 

Passamos à apuração da regularidade da documentação dos licitantes que ofertaram os menores preços 

onde apresentaram a documentação de habilitação em conformidade com o Edital. Os participantes 

relacionados abaixo foram declarados habilitados e vencedores da presente licitação, sendo eles: 

 
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA 
Lote Item Produto/Serviço Marca Modelo Unid

ade 
Quantidade Preço Preço total 

1 1 RETROESCAV
ADEIRA 4X4  
EQUIPAMENT
OS 
RODOVIÁRIOS 
SENDO 
02(DUAS) 
RETROS 
ESCAVADEIRA
S 4X4, COM 
NO MÍNIMO 85 
HP DE 
POTÊNCIA E 
DEMAIS 
CARACTERÍST
ICAS 
TÉCNICAS 
CONSTANTES 
NO ANEXO 
MODELO 07, 
PARA 
ATENDER AS 
NECESSIDADE
S DA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL  
DE 
TRASNPORTE
S. 

JCB 3CX UND 2,00 168.800,00 337.600,00 

 
TOTAL 

 
337.600,00 

 
 

Declarado os vencedores, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, e será concedido prazo de três dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. 

 

Aí então, foi novamente concedida à palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção 

de recurso, sobre não houve manifestação. Declaramos encerrada a sessão. Estavam presentes no ato, a 

Pregoeira, os membros da Equipe de Apoio e empresas participantes. Nada mais havendo a declarar foi 



 

encerrada a sessão às 15:38horas, no dia 15/01/2018,  pela Pregoeira, e vai assinada pelos Membros da 

Equipe de Apoio, Pregoeira e demais presentes.  

 

                           Palmital,15 de Janeiro de 2018. 

 

 
___________________________________________________ 

NOEMI DE LIMA MOREIRA 
PREGOEIRA 

 
 

EQUIPE DE APOIO: 
 
 

_________________________________________________ 
ANTONIO FERRAZ DE LIMA NÉTO 

EQUIPE DE APOIO 
 
 

___________________________________________________ 
ROSANGELA MACHADO DA SILVA 

EQUIPE DE APOIO 
 
 

___________________________________________________ 
ROSILDA MARIA VARELA 

EQUIPE DE APOIO 
 
 

___________________________________________________ 
  ILDEMARA VICENTIN 

EQUIPE DE APOIO 
 
 

_________________________________________________ 
ZACARIAS CORREIA DE MELO NETO 

             CONTROLADOR INTERNO 
 

 

 

Empresa Participante: 

 

 

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 

 

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA 

 

RODOPARANÁ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA 


