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

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2017 
 
 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 14:00, na 
sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA FÁTIMA 
MOMBACH STURM e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E 
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, designados conforme Portaria nº 002/2017, 
de 02 de janeiro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 078/2017, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que tem 
por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa visando a 
prestação de serviços de horas máquina, tipo pá carregadeira, visando atender 
os agricultores deste Município de Planalto, e cumprimento ao Programa de 
Desenvolvimento Rural (PDR) e Programa de Incentivo e Instalação de 
Industrias, Agro Industrialização e Geração de Renda, tendo como valor 
máximo a importância de R$ 423.340,00 (quatrocentos e vinte e três mil e 
trezentos e quarenta reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os 
representantes das empresas: A. A. COLUSSI & CIA LTDA. SR. ALDO 
ALFREDO COLUSSI, JACKSON DA ROSA SR. JACKSON DA ROSA, M. 
BIGATON & CIA LTDA SR. MARCOS CESAR BIGATON E 
COOPERATIVA HABITAÇÃO DE CAPANEMA SR. EDSON LUIZ 
DRESSLER. A Pregoeira 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 a proposta e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, 
foram devidamente examinadas, com a análise da compatibilidade dos 
objetos, 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 as fases de lances verbais, cujo o valor 
dos lances estão devidamente demonstrados em documento em anexo, foram 
consideradas como propostas válidas e lances vencedores, onde constatou-se 
que consagraram-se vencedoras e posteriormente serão fornecedoras dos 
seguintes itens as empresas subsequentes:  
A.A.COLUSSI & CIA LTDA 

Lote Item Produto Unid. Quant. Preço 
unit. 

Preço 
 total 

1 1 Horas Máquina pá carregadeira de pneus, 
tração 4x4, potência mínima 120 cv, data 
de fabricação igual ou superior a 2010, 
peso operacional mínimo 11 toneladas. 
(Frente de trabalho 01 Distrito de Centro 
Novo).  

H 500 204,00 102.000,00 

TOTAL 102.000,00 

COOPERATIVA HABITACAO DE CAPANEMA 

Lote Item Produto Unid. Quant. Preço 
unit. 

Preço total 



3 1 Horas Máquina pá carregadeira de pneus, 
tração 4x4, potência mínima 120 cv, data 
de fabricação igual ou superior a 2010, 
peso operacional mínimo de 11 toneladas. 
(Frente de trabalho 03 Distrito de Barra 
Grande).  

H 500 202,50 101.250,00 

TOTAL 101.250,00 

JACKSON DA ROSA  

Lote Item Produto Unid. Quant. Preço 
unit. 

Preço total 

4 1 Horas Máquina pá carregadeira de pneus, 
tração 4x4, potência mínima 120 cv, data 
de fabricação igual ou superior a 2010, 
peso operacional mínimo de 11 toneladas. 
(Frente de trabalho 04 Distrito de Sagrada 
Família).  

H 500 206,00 103.000,00 

TOTAL 103.000,00 

M.BIGATON & CIA LTDA 

Lote Item Produto Unid. Quant. Preço 
unit. 

Preço total 

2 1 Horas Máquina pá carregadeira de pneus, 
tração 4x4, potência mínima 120 cv, data 
de fabricação igual ou superior a 2010, 
peso operacional mínimo de 11 toneladas. 
(Frente de trabalho 02 Distrito de São 
Valério).  

H 500 207,00 103.500,00 

TOTAL 103.500,00 

Conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes, 
obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao certame 
licitatório foi solicitado às empresas participantes e consideradas vencedoras: 
A. A. COLUSSI & CIA LTDA., JACKSON DA ROSA, M. BIGATON & CIA 
LTDA E COOPERATIVA HABITAÇÃO DE CAPANEMA, em conformidade 
com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para 
apresentar os envelopes de nº 02 (dois) -  contendo os documentos de 
Habilitação. Que após terem sido rubricados pela pregoeira, 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, as referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. 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. A pregoeira em decorrência do 
resultado e dos lances verbais final efetuado pelas empresas, ADJUDICA os 
objetos deste procedimento licitatório, em favor das empresas; classificadas em 
1º lugar no lote 01; A. A. COLUSSI & CIA. LTDA, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ 84.840.503/0001-65, com sede social na Rua Padre Cirilo, nº 
303, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, 1º lugar no lote 02; 
M. BIGATON & CIA LTA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ 
07.517.372/0001-39, com sede social na Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 
860, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, 1º lugar no lote 03; 
COOPERATIVA HABITAÇÃO DE CAPANEMA, pessoa jurídica, com 
inscrição no CNPJ 02.002.868/0001-56, com sede social na Rua Tamoios, nº 
2372, Bairro São Cristóvão, Município de Capanema, Estado do Paraná,  1º 



lugar no lote 04; JACKSON DA ROSA, pessoa jurídica, com inscrição no 
CNPJ 12.097.330/0001-26, com sede social na Rua Otavio Francisco de Mattos, 
nº 644, Sala, Centro, Município de Capanema, Estado do Paraná, pertinente a 
contratação de empresa visando a prestação de serviços de horas máquina, 
tipo pá carregadeira, visando atender os agricultores deste Município de 
Planalto, e cumprimento ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) e 
Programa de Incentivo e Instalação de Industrias, Agro Industrialização e 
Geração de Renda, conforme edital de licitação e propostas de preços das 
licitantes. Pela pregoeira 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 pela 
Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes. 
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