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PREGÃO PRESENCIAL Nº 117/2017 
 
 
 

Aos treze dias do mês de dezembro 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 FATIMA 
MOMBACH STURM e equipe de apoio: CEZAR AUGUSTO SOARES E 
JEANE MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 072/2017, de 18 
de outubro de 2017, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 117/2017, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a 
seleção de proposta visando a aquisição de Rolo Compactador, destinado a 
Secretaria de Serviços Rodoviários deste Município de Planalto, tendo como 
valor máximo a importância de R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco 
mil reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das 
empresas: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA SR. LUIZ CARLOS 
WEISS, VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA SR. MARCO AURELIO 
ZANATTA, ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
LTDA SR. NEWMAR APARECIDO PERTILE E SHARK MÁQUINAS 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA SR. CLAUDEMIR FERREIRA DE SOUZA. 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 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, constatou-se que a referida empresa 

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, não atendeu as exigências constante 
no edital referente a item 10 – 2 alínea g’’ indicação de quem realizará a 
prestação de assistência técnica (ausência do endereço da responsável que 
prestara a assistência técnica numa distância não superior a 200 km), ficando 
assim inabilitada para fase de lances. 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 os 
valores 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: 
ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
 unit. 

Preço  
total 



1 2 PÁ CARREGADEIRA 
SOBRE RODAS   

DOOSAN/
DL200-2 

UN 01 305.000,00 305.000,00 

TOTAL 305.000,00 

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço 
 unit. 

Preço  
total 

1 1 RETROESCAVADEIRA 4X4   NEW 
HOLLAND

/B95B 

UN 01 210.000,00 210.000,00 

TOTAL 210.000,00 

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação 
direta com as licitantes de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. 
Dando-se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas 
participantes e consideradas vencedoras: ROMAC TECNICA DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E SHARK MÁQUINAS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA., 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 
a empresa ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA, manifestou interesse em  
apresentar recurso quanto a resultado, ficando aberto o prazo de 03 (três) dias 
uteis, ficando as demais empresas previamente convocadas para 
acompanhamento do processo.  
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. 
 
 

 
CARLA FATIMA 

MOMBACH STURM 
Pregoeira 

027.056-719-43 
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Membro 

066.452.549-03 

 JEANE MARIA DE SOUZA 
Membro 

675.443.399-04 

 

 

 
MARCO AURELIO 

ZANATTA 
Vianmaq Equipamentos 

Ltda. 
 
 
 

 LUIZ CARLOS WEISS 
Engepeças Equipamentos 

Ltda. 

 NEWMAR APARECIDO 
PERTILE 

Romac Técnica de Máquinas e 
Equipamentos Ltda. 

 

 
CLAUDEMIR FERREIRA DE SOUZA 

Shark Maquinas para Construção Ltda. 


