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

PRESENCIAL Nº 027/2018 
 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14:00hs, 
na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, 
reuniram-se em sessão pública o Pregoeiro, Senhor CEZAR AUGUSTO 
SOARES e equipe de apoio CARLA SABRINA RECH MALINSKI E JEANE 
MARIA DE SOUZA, designados conforme Portaria nº 001/2018, de 03 de 
janeiro de 2018, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 027/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, que tem 
por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de filtros, aditivos e 
lubrificantes, destinado a manutenção regular da frota de máquinas e veículos, 
deste Município de Planalto, tendo como valor máximo a importância de R$ 
126.978,65 (cento e vinte e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta 
e cinco centavos). Inicialmente foi observada a interposição de pedido de 
impugnação referente ao edital do presente certame, interposto 
tempestivamente pela empresa CAMIOPAR MECÂNICA E POSTO DE 
MOLAS, inscrita no CNPJ nº 03.447.538/0001-37. O pedido foi encaminhado 
no e-mail licitacao@planalto.pr.gov.br no dia 20/03/2018 e estava no lixo 
eletrônico, sendo que no dia vinte e dois de março foi recebido após contato 
com a empresa. Com isso, foi encaminhado para a empresa via e-mail 
esclarecimentos quanto ao pedido de impugnação referente ao item 7.4 do 
edital, não sendo possível analisar todo o recurso até o horário de abertura da 
sessão, sendo assim considerando a impugnação supracitada bem como o 
princípio da autotutela, a sessão do pregão presencial 027/2018 será suspensa 
ficando remarcada para o dia 26 (vinte e seis) de março de 2018 às 10:30 hs 
(dez horas e trinta minutos) a fim de que a administração pública possa 
apreciar o recurso interposto. Ficam as interessadas convocadas a comparecer 
no dia e hora mencionado, assim como deverão acompanhar no portal de 
licitações do município de Planalto o julgamento do recurso supracitado. Às 
empresas presentes foi informado que os envelopes com proposta e 
documentos de habilitação ficarão retidos junto ao processo deste certame e 
em caso de anulação do mesmo, os envelopes serão devolvidos às empresas. 
Sem mais para o momento, encerro esta ata que segue assinada por mim Cezar 
Augusto Soares, Pregoeiro nomeado pela portaria 001/2018 de 03 de janeiro 
de 2018, pela equipe de apoio e empresas interessadas que compareceram à 
sessão.  
__________________        _________________________   _____________________ 
   Pedro Dotto   Rafael Adriano Mombach                Marli Knop 
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