
                                                                                   

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017

PREGÃO Nº 002/2017 – TIPO MENOR PREÇO

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (23/06/2017),
às 10:00 (dez horas), reúnem-se na sala de licitações sita à Rua Pedro Druszcz nº
160, primeiro  piso,  o Pregoeiro Jucileide Viana dos Reis Dubiela, nomeada  pelo
Decreto nº 26.007/2013, designado através do Decreto nº 30.746/2017 para atuar
nas  licitações  da  Companhia  Municipal  de  Habitação  de  Araucária  –  COHAB
Araucária e Equipe de Apoio convocada pelo Pregoeiro composta dos servidores que
abaixo assinam, com a finalidade de dar abertura  à licitação em epígrafe  tendo
como objeto a "Locação de 02 (dois) veículos leves, com características mínimas: 4
(quatro) portas, até um ano de uso no inicio dos serviços, potência mínima de 1.000
(um mil)  cilindradas,  direção  hidráulica,  limpador  e  desembaçador  traseiro,  ar
condicionado,  cd  player,  insufilmado,  quilometragem  livre  e  seguro  total,  sem
motorista,  conforme  características  e  condições  descritas  neste  Edital  e  seus
Anexos". O valor mensal máximo unitário é de R$ 1.648,00 e o valor máximo desta
licitação para o período de 12 (doze) meses, é de  R$ 39.552,00 (trinta e nove mil
quinhentos e cinquenta e dois reais). O Pregoeiro deu início à sessão de posse dos
envelopes  de  proposta  e  habilitação,  devidamente  lacrados,  os  quais  foram
recepcionados  no  Departamento  de  Licitações  e  Compras  conforme  exigido  no
preâmbulo do edital e os disponibilizou ao representante presente para verificação
da regularidade de seus fechos. Entregaram envelopes e compareceram à sessão os
seguintes interessados:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF
RODRIGUES & 
SCHULTZ LOCADORA 
DE VEÍCULOS LTDA ME

22.576.636/0001-19 Tiago Rodrigues 061.587.559-90

HELAUTUR 
TRANSPORTES LTDA 
EPP

04.433.012/0001-60 Helena Furman 230.544.339-00

GARAGEM MODERNA 
LTDA EPP

77.171.247/0001-03 Alvaro Miguel Demeterco 584.413.529-68

Analisados os documentos de credenciamento, o Pregoeiro considera as empresas
aptas a seguir no certame e credenciou os respectivos representantes. Passou-se
então à abertura dos envelopes de proposta e, analisada a conformidade destas com
o exigido no item 5 e anexo II do Edital, todas são consideradas válidas. Os preços
propostos foram:

PROPONENTE
RODRIGUES & SCHULTZ

LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA

HELAUTUR TRANSPORTES
LTDA EPP

GARAGEM MODERNA
LTDA EPP

ITEM 01

Proposta (valor
unitário mensal) 1.395,00 1.577,00 1.550,00

Lance 01 Sem lance Sem lance Sem lance

Lance Final 1.395,00 1.577,00 1.550,00

 R$ 1.395,00 RODRIGUES & SCHULTZ LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

Verificada a aceitabilidade do preço proposto com base no quadro de orçamentos
juntado à folha 64 dos autos, o Pregoeiro passou à abertura do envelope de habili-
tação da proponente do menor preço. Após análise e verificação da regularidade dos
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documentos apresentados, o Pregoeiro julga habilitada e declara vencedora a em-
presa  RODRIGUES & SCHULTZ LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, conforme re-
latado acima. Oportunizado aos representantes a possibilidade de manifestar inten-
ção de interposição de recursos, estes renunciam expressamente a este direito. O
Pregoeiro adjudicou o objeto conforme relatado acima. Os envelopes de habilitação
das empresas que não foram vencedoras, ficam em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados e rubricados em seus fechos pelo Pregoeiro, até homologação do procedi-
mento, ocasião em que estarão disponíveis para retirada por quem de direito no De-
partamento de Licitações e Compras da Prefeitura do Município de Araucária. Todos
os documentos e propostas foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e re-
presentantes que manifestaram a intenção de fazê-lo. Nada mais havendo a tratar,
assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de apoio e representantes.

Nome Função Assinatura

Jucileide  Viana  dos  Reis
Dubiela

Pregoeiro

Rosane Maria Freitas De Souza
Equipe de Apoio -

Secretária

Fernanda Pereira Regatieri Equipe de Apoio

Magali Paula Bosa
Equipe de Apoio -

COHAB Araucária

Tiago Rodrigues Representante

Helena Furman Representante

Alvaro Miguel Demeterco Representante
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