
                                                                                   

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2018
PREGÃO Nº 002/2018 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (06/04/2018), às 10:00
(dez horas),  reúnem-se  na sala  de  licitações sita  à  Rua Pedro  Druszcz  nº  160,
primeiro  piso,  o Pregoeiro  Lauriana Santos de  Souza,  nomeado  pelo Decreto nº
31.519/2017,  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 serviços de Publicidade Legal por empresa que edite jornal
impresso, de grande e comprovada circulação diária no Estado do Paraná, no
Município de Araucária e na região metropolitana de Curitiba, para edição e
publicação  de  atos  oficiais  da  COHAB  ARAUCÁRIA  (Editais  Licitatórios,
Extratos em geral, Portarias e demais atos oficiais), e veiculação via web (sítio
do  jornal  na  internet),  pelo  período  de  12  (doze)  meses,  conforme
características  e  condições  descritas  neste  Edital  e  seus  Anexos". O  valor
máximo desta licitação para o período de 12 (doze) meses é de R$ 27.480,00 (Vinte
e sete mil quatrocentos e oitenta reais). O Pregoeiro deu início à sessão de posse dos
envelopes  de  proposta  e  habilitação,  devidamente  lacrados,  os  quais  foram
protocolados  no  Departamento  de  Licitações  e  Compras  conforme  exigido  no
preâmbulo do edital e os disponibilizou à representante presente para verificação da
regularidade  de  seus  fechos.  Protocolou  envelopes  e  compareceu  à  sessão  a
seguinte interessada:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF

JE PUBLICAÇÕES LTDA 07.396.115/0001-96 Neusa Regina Mansur Kamarowski 357.112.999-72

Analisados os documentos de  credenciamento,  o  Pregoeiro  considera a  empresa
apta a seguir no certame e credenciou a representante presente. Registre-se que foi
realizada consulta no Mural de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Esta-
do do Paraná e no cadastro de empresas sancionadas do Portal da Transparência
do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, oportunidade em
que nenhum registro relativo à empresa licitante 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. Os preços propostos
foram:

ITEM 01

PROPONENTE JE PUBLICAÇÕES LTDA

Proposta 13,00

Lance 01 12,50

Lance Final 12,50

 R$ 12,50 JE PUBLICAÇÕES LTDA

Verificada a aceitabilidade do preço proposto com base no quadro de orçamentos
juntado à folha 03 dos autos, o Pregoeiro passou à abertura do envelope de habili-
tação da proponente do menor preço. Após análise e verificação da regularidade dos
documentos apresentados, o Pregoeiro julga habilitada e declara vencedora a em-
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presa  JE PUBLICAÇÕES LTDA.  Oportunizado à representante a possibilidade de
manifestar intenção de interposição de recursos, esta renuncia expressamente a
este direito. O Pregoeiro adjudicou o objeto conforme relatado acima. Todos os do-
cumentos e propostas foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e represen-
tante. Nada mais havendo a tratar, assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de
apoio e representante.

Nome Função Assinatura

Lauriana Santos de Souza Pregoeiro

Jucileide Viana dos Reis Dubiela Equipe de Apoio - Secretária

André Luiz Dreveniak Equipe de Apoio

Magali Paula Bosa Equipe de Apoio – COHAB

Neusa Regina Mansur Kamarowski Representante
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