
                                                                                   

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017

PREGÃO Nº 005/2017 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (1º/12/2017), 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  31.519/2017,  designada  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 para prestação de serviços técnicos especializados no desenvolvimento
do PTTS – Projeto de Trabalho Técnico Social e Regularização Fundiária Urbana– REURB -
esta conforme procedimento disciplinado pela Lei 13.465 de 11 de julho de 2017, em área de
propriedade  da  Companhia  Municipal  de  Habitação  de  Araucária,  representada  pelas
matrículas 32.317, 32.318, 32.319, 32.320, 32.321, 32.322, 32.323, 32.324, 32.325, 32.326, 32.327,
32.328, 32.329, 32.330, 32.331, 40.533 e 40.534, totalizando 62.259,84 m², localizados em área
urbana  no município  de  ARAUCÁRIA/PR,  conforme Edital  e  seus  Anexos".  O  valor  global
máximo desta licitação para o período de 12 (doze) meses, é de R$ 756.084,00 (setecentos e cinquenta
e seis mil e oitenta e quatro 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 aos representantes presentes
para verificação da regularidade de seus fechos. Protocolaram envelopes e compareceram à sessão os
seguintes interessados:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE DOCUMENTO
Ecodimensão Meio Ambiente e 
Responsabilidade Social LTDA 09.469.588/0001-00 Elielson Marcelino RG 6.739.588-3

Espaço de Vida Propaganda e 
Marketing LTDA EPP 00.913.138/0001-81 Jiuliano Capristo CPF 003.640.039-44

Formata Assessoria Urbanística e 
Ambiental LTDA ME 12.399.298/0001-33 Thanyelle Galmacci CPF 025.068.459-41

Solução Projetos e Obras LTDA ME 20.515.286/0001-55 Renato Gil Bais Leal CPF 563.017.401-06

TOPSER Consultoria Assessoria e 
Serviços Técnicos LTDA EPP 49.168.024/0001-43 Rode Felipe Bezerra CPF 295.043.788-54

VAS Projetos e Obras LTDA ME 25.167.325/0001-94 Vinicius Ayres Garcia Stabile CPF 046.052.999-47

Analisados os documentos de credenciamento, o Pregoeiro considera todas 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

Ecodimensão Meio
Ambiente e

Responsabilidade
Social LTDA

Espaço de
Vida

Propaganda e
Marketing
LTDA EPP

Formata
Assessoria

Urbanística e
Ambiental
LTDA ME

Solução
Projetos e

Obras LTDA
ME

TOPSER
Consultoria

Assessoria e
Serviços
Técnicos
LTDA EPP

VAS
Projetos e

Obras LTDA
ME

ITEM 01

Proposta 598.000,00 408.000,00 468.772,08 491.454,60 718.488,60 453.650,40

Lance 01 Sem lance Sem lance

Lance Final 598.000,00 408.000,00 468.772,08 491.454,60 718.488,60 453.650,40

 R$ 408.000,00 Espaço de Vida Propaganda e Marketin g LTDA EPP
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Verificada a aceitabilidade dos preços propostos com base no quadro de orçamentos juntado à folha 03
dos autos, o Pregoeiro passou à abertura do envelope de habilitação da proponente do menor preço.
Após análise e verificação da regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro julga habilitada
e declara vencedora a empresa Espaço de Vida Propaganda e Marketing LTDA EPP, conforme relatado
acima. Oportunizado aos representantes a possibilidade de manifestar intenção de interposição de re-
cursos, a representante da empresa Formata Assessoria Urbanística e Ambiental LTDA ME manifesta
a intenção de recorrer por entender, com base no princípio da vinculação  ao Edital, que o atestado
apresentado pela empresa Espaço de Vida Propaganda e Marketing LTDA EPP não atende ao item 6.4
do Edital em comento, por se tratar de prestação relativa a Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)
e por não estar no nome da empresa. A representante da empresa TOPSER Consultoria Assessoria e
Serviços Técnicos LTDA EPP também manifesta a intenção de recorrer por entender que o atestado
apresentado pela empresa declarada vencedora não atende ao item 6.4 da qualificação técnica especifi-
camente ao subitem 6.4.2.1 do Edital, quando não consta além da empresa licitante também as ativida-
des próprias da regularização fundiária, tais como: o atestado de capacidade técnica de levantamento
planialtimétrico cadastral e demais itens. Assim, o Pregoeiro concede o prazo legal de 03 (três) dias
para eventual apresentação das razões dos recursos, ficando desde já concedido o prazo para apresen-
tação das contrarrazões, se for o caso, nos termos dos subitens 8.1 e 8.3 do Edital. Os envelopes de ha-
bilitação das empresas que não foram vencedoras, ficam em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados
e rubricados em seus fechos pelo Pregoeiro e representantes que manifestaram a intenção de fazê-lo,
até homologação do procedimento, ocasião em que estarão disponíveis para retirada por quem de di-
reito no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura do Município de Araucária. Todos os do-
cumentos e propostas foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes que manifes-
taram a intenção de fazê-lo. Registre-se que foi realizada consulta no Mural de Impedidos de Licitar
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e no cadastro de empresas sancionadas do Portal da Trans-
parência do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, oportunidade em que ne-
nhum registro relativo às empresas licitantes foi encontrado. Registre-se que foi realizada diligência
junto ao Portal de Transparência da Companhia de Habitação do Paraná para fins de verificação da ve-
racidade do vínculo contratual citado no atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa de-
clarada vencedora. 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

Elielson Marcelino Representante

Jiuliano Capristo Representante

Thanyelle Galmacci Representante

Renato Gil Bais Leal Representante

Rode Felipe Bezerra Representante

Vinicius Ayres Garcia Stabile Representante
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