
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013 
 
 
 

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às 14:00, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se 
em sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: 
MARISA KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme 
Portaria nº 002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos 
pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013, DO TIPO MENOR 

PREÇO, que tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de 
caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste 
Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Abertos os trabalhos, foram 
credenciados os representantes das empresas: ICAVEL VEÍCULOS LTDA. 
SRª. MARLEI MEIER E BIGGER VEÍCULOS LTDA. SR. ANDRE MELLO. 
O Pregoeiro 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. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos 
preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, e 
subsequentemente aberta a fase de lances verbais, cujo os valores dos lances 
estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foi considerada 
como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se que consagrou-se 
vencedora e posteriormente será fornecedora do seguinte item a empresa 
subsequente: 
ICAVEL VEICULOS LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit Preço total 

1 1 Caminhão, eletrônico, 
nacional, novo, motor 
mínimo com 160 CV, 
mínimo cinco marchas para 
frente e uma à ré, PBT 
mínimo de 8.000kg, 
distancia entre eixos mínima 
de 3,90 metros, equipado 
com caçamba metálica 
basculante capacidade de 
4m3, cantos quadrados, 
cinco tampas, 
dimensões internas 
4000x2050x500mm, com 
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UN 01 124.000,00 124.000,00 



laterais construída em chapa 
de aço 3/16; reforçada 
externamente com calhas 
laterais em chapa de aço 
dobradas em perfil “U”; 
posição de descarga na 
traseira em sentido vertical 
com ângulo de 45°,tampa 
traseira abertura Lateral  
roteiro de calhas externo no 
assoalho, chapa fundo 1/4”, 
protetor de cabine; chassi e 
sob chassi em viga “U” . 
Sistema de levantamento 
hidráulico com ação direta, 
bomba hidráulica, tomada 
de força. Para lamas em 
chapa de aço; para choque 
traseiro com reforços; para 
barros traseiros de borracha; 
tanque reservatório para 
óleo hidráulico; porta estepe 
na parte frontal do chassi 
entre cabine e caçamba; 
pára-choque traseiro, faixas 
refletivas, Pintura em fundo 
especial anticorrosivo com 
acabamento em esmalte 
sintético na cor solicitada. 
GARANTIA DE FÁBRICA E 
REVISÕES OBRIGATÓRIOS 
INCLUÍDAS, NO MÍNIMO 
DE 12 (DOZE) MESES. 

TOTAL 124.000,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado à empresa 
participante e considerada vencedora: ICAVEL VEÍCULOS LTDA., em 
conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no 
Edital para apresentar o envelope de nº 02 (dois) -  contendo os documentos de 
Habilitação. Que após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e 
licitantes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em 
consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por 
consequência, a referida empresa foi considerada HABILITADA. No curso do 
Presente procedimento licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação 
ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de prazo por parte 
dos licitantes participantes. O pregoeiro em decorrência do resultado e do 
lance verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA o objeto deste 
procedimento licitatório, em favor da empresa ICAVEL VEICULOS LTDA., 
pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 84.938.430/0001-49, situada na Pr 
483, nº 1771, Bairro Agua Branca, Município de Francisco Beltrão, Estado do 



Paraná, classificada em 1º lugar para o fornecimento do objeto, pertinente a 
aquisição de caminhão, tipo leve, destinado a Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos deste Município de Planalto, conforme edital de licitação e proposta 
de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos interessados que o 
presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal para 
HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes. 
 
 

 

 

LUIZ CARLOS BONI 
Pregoeiro 

747.491.029-20 
 
 
 
 
 

 MARISA KRUGER 
Membro 

210.216.890-68 

 ROBERTO ALOYSIO 
GOERGEN 

Membro 
040.368.469-22 

ANDRE MELLO 
 Icavel Veículos Ltda.  

 
 

   MARLEI MEIER 
Bigger Veículos Ltda. 

 

      


