
                                                                                   

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017

PREGÃO Nº 004/2017 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (31/08/2017),
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,  nomeado  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  "Contratação  de  empresa  especializada  para  Atualização  e
Manutenção  de  Software  –  Sistema de  Habitação,  Protocolo  e  Registro  de
Ponto, Manutenção de Servidor Web, Manutenção de Aplicativo Web, conforme
características e condições descritas neste Edital e seus Anexos". O valor total
máximo desta  licitação  para  o  período  de  12 (doze)  meses,  é  de  R$  44.160,00
(quarenta e quatro mil e cento e sessenta 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.  Entregou  envelopes  e  compareceu  à  sessão  o
seguinte interessado:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF
CAROLINA  CRISTINA  KOUBIK
HARTMANN - INFORMÁTICA - ME 

09.379.156/0001-08 Luis Fernando Gomes 855.757.809-10

Analisados os documentos de  credenciamento,  o  Pregoeiro  considera a  empresa
apta a seguir no certame e credenciou o respectivo representante. Registre-se que
foi realizada consulta no mural de impedidos de licitar do TCE/PR e no cadastro de
empresas sancionadas do Portal da Transparência do Governo Federal, oportunida-
de em que nenhum registro foi encontrado. Passou-se então à abertura do envelope
de proposta e, analisada a conformidade desta com o exigido no item 5 e anexo II do
Edital, a proposta é considerada válida.  O pregoeiro solicitou a redução do valor
proposto, tendo sido ofertado o lance conforme abaixo:

LOTE 1

Proposta (valor
unitário mensal)

R$ 3.550,00

Lance 01 R$ 3.300,00

Lance Final R$ 3.300,00

 R$ 3.300,00 CAROLINA CRISTINA KOUBIK HARTMANN - INFORMÁTICA – ME

Verificada a aceitabilidade do preço proposto com base no quadro de orçamentos
juntado à folha 003 dos autos, o Pregoeiro passou à abertura do envelope de habili-
tação da proponente. Após análise e verificação da regularidade dos documentos
apresentados, o Pregoeiro julga habilitada e declara vencedora a empresa Carolina
Cristina Koubik Hartmann - Informática - ME, com o valor global de R$ 39.600,00
(trinta e nove mil e seiscentos reais). Oportunizado ao representante a possibilidade
de manifestar intenção de interposição de recurso, este renuncia expressamente a
este direito. O Pregoeiro adjudicou o objeto conforme relatado acima. Todos os do-
cumentos e proposta foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e represen-

Ata de abertura de licitação - P. L. nº 004/2017
Pregão nº 004/2017 – COHAB ARAUCÁRIA

1/2



                                                                                   

tante. Nada mais havendo a tratar, assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de
apoio e representante.

NOME FUNÇÃO ASSINATURA

Jucileide  Viana  dos  Reis
Dubiela

Pregoeiro

Rosane Maria Freitas de Souza
Equipe de Apoio -

Secretária

Magali Paula Bosa
Equipe de Apoio -

COHAB Araucária

Luis Fernando Gomes Representante
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