
                                                                                   

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2020

PREGÃO Nº 001/2020 – TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (06/02/2020), às 10:00
(dez  horas),  reúnem-se  na sala  de  licitações  sita  à  Rua  Pedro  Druszcz  nº  160,
primeiro  piso,  o  Pregoeiro  Wagner  Moreira  do  Prado,  nomeado  pelo  Decreto  nº
32.942/2019,  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  Instituição  Agenciadora  de  Integração  para  o  Estágio
Supervisionado a Estudantes de Cursos de Educação Superior, para atuarem
na COHAB ARAUCARIA,  em conformidade  com o disposto  no Regulamento
Interno  de  Licitações,  Contratos  e  Convênios  da  Companhia  e
subsidiariamente  na  Lei  nº  8.666,  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$ 41.921,35 (quarenta e um mil e novecentos e
vinte e um reais e trinta e cinco centavos). 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.  Registre-se  que  após  protocolados
verificou-se que a empresa Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes
havia protocolado dois envelopes denominados proposta, não tendo protocolado o envelope
de  habilitação.  Protocolaram  envelopes  e  compareceram  à  sessão  os  seguintes
interessados:

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE CPF
Centro de Integração Empresa-
Escola do Paraná - CIEE/PR

76.610.591/0001-80 Silvinha Maria Teixeira 081.058.908-79

Centro de Integração Nacional de 
Estágios para Estudantes

07.136.551/0001-26 Gabriela Guzik Ferreira 092.798.459-85

Analisados os documentos de credenciamento, o Pregoeiro considera todas as em-
presas aptas a seguir no certame e credenciou os representantes presentes. Regis-
tre-se que realizadas consultas a eventual impedimento de licitar nos portais  Ca-
dastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);Controladoria Geral da
União (CGU), no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de justiça (CNJ) por meio de consulta
no sítio  certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/  e no Cadastro de Impedidos de Licitar do
TCE/PR
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx )
e também pelo CNPJ da licitante e por força do artigo 12 da Lei nº 8.429 de 1992,
pelo CPF de seu sócio majoritário e/ou administrador e nenhum registro foi encon-
trado. Passou-se então à abertura dos envelopes de proposta e, analisada a confor-
midade destas com o exigido no item 5 e anexo II do Edital, todas são consideradas
válidas. Os preços propostos foram:

PROPONENTE
Centro de Integração Empresa-Escola do

Paraná - CIEE/PR
Centro de Integração Nacional de Estágios

para Estudantes
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ITEM 01

Proposta 38.110,32 38.110,32

Taxa de
Administração

7,00%
9,00%

Verificada a aceitabilidade das propostas, tendo sido obtido para 12 (doze) meses o
valor total de R$ 40.778,04 (quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro
centavos)  proposto  pela  empresa  Centro  de  Integração  Empresa-Escola  do  Paraná  –
CIEE/PR, com a taxa de administração de 7,00 % (sete por cento). Registre-se que o Pre-
goeiro realizou negociação com a licitante de melhor oferta com o objetivo de reduzir
o percentual proposto, todavia a proposta original foi mantida. O Pregoeiro passou à
abertura do envelope de habilitação da proponente vencedora. Após análise e verifi-
cação da regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro julga habilitada e
declara vencedora a empresa Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná -
CIEE/PR, conforme relatado acima. Oportunizado aos representantes a possibilida-
de de manifestar intenção de interposição de recurso, estes renunciam expressa-
mente a este direito. O Pregoeiro adjudicou o objeto conforme relatado acima. Todos
os documentos e propostas foram rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos
representantes que manifestaram intenção em fazê-lo. Nada mais havendo a tratar,
assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes presentes.
O segundo envelope de denominado proposta protocolado pela empresa Centro de
Integração Nacional de Estágios para Estudantes, fica em poder do Pregoeiro, devi-
damente lacrado e rubricado 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 direito no Departamento de Lici-
tações e Compras da Prefeitura do Município de Araucária. Nada mais havendo a
tratar, assinam a presente ata o Pregoeiro, equipe de apoio e representantes.

Nome Função Assinatura

Wagner Moreira do Prado Pregoeiro

Rosicler  Mari  Camargo
Bonora

Equipe de Apoio -

Secretária

Marcelo Cross Bier
Equipe de Apoio -

COHAB Araucária
Silvinha Maria Teixeira Representante

Gabriela Guzik Ferreira Representante
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