
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019

TIPO MENOR PREÇO

Aos dezoito dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove (18/06/2019), às 14h00
(quatorze  horas),  reúne-se  na  sala  de  licitações  do  Departamento  de  Licitações  e
Compras da Prefeitura de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, 160, piso superior, a
Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – nomeada pelo
Decreto 32.323/2018, autorizada através do Decreto nº 30.746/2017 para atuar nas
licitações da  Companhia Municipal de Habitação de Araucária – COHAB Araucária,
para abertura da concorrência em epígrafe tendo como objeto: “a seleção de empresa
do  ramo da  construção  civil  para  desenvolvimento  e  aprovação  dos  projetos,
construção e comercialização de unidades habitacionais de interesse social  no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – Faixas “1,5” e “2”, com
recursos  do  FGTS  e/ou  outro  disponibilizado,  em  terreno  de  propriedade  da
COHAB  ARAUCÁRIA,  para  atendimento  exclusivo  de  famílias  inscritas  na
Companhia, tendo como agente financeiro a Caixa Econômica Federal ou o Banco
do Brasil,  nos termos da Lei Federal N° 11.977/2009 e alterações posteriores,
gerido pelo Ministério das Cidades, bem como de acordo com as leis municipais
vigentes, nos termos estabelecidos neste Edital e seus Anexos”. O valor unitário de
venda das unidades habitacionais máximo é de  R$ 100.000,00 (cem mil reais). O
prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de sua
expedição. Aberta a sessão verificou-se inexistirem envelopes de habilitação e proposta,
restando  portanto,  DESERTA  a  presente  licitação.  Nesses  termos,  providencie-se  a
publicação do referido resultado e consoante inciso V do artigo 24 da Lei 8.666/93
encaminhe-se  os  presentes  autos  à  COHAB  ARAUCÁRIA  para  que  se  dê  os
encaminhamentos devidos. Nada mais havendo a relatar, encerra-se a presente ata que
segue assinada pela Comissão.
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