
  CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

                ESTADO DO PARANÁ 
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  

PREGÃO Nº 01/2017 

 
 
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e 
quinze minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, reuniu-se 
a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal nomeada pela Portaria nº 
06/2017 – Pregoeira: Dayane Costa Del Rovere e Equipe de Apoio: Paulo Roberto 
Santana e Michele Lamare Pimenta, para procederem as atividades pertinentes ao 
Pregão 01/2017 – tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO, de acordo com as 
especificações constantes no Edital (Anexo I).Compareceu na sessão a empresa 
Automar Veículos e Serviços Ltda, CNPJ nº 55.683.478/0005-89, representada pelo Sr. 
Paulo Roberto Fokubara, portador do CPF nº 878.690.399-34. A seguir foi aberto o 
envelope nº 1- Propostas de Preços, o qual, foi julgado regular, sendo transferida para o 
sistema operacional, considerando a participação impar a pregoeira passou a negociação, 
conforme descrito no Histórico de Lances, parte integrante do processo. Em ato contínuo 
foi aberto o envelope nº 2 - Documentos de Habilitação, aos quais todos os presentes 
deram vistas. Estando as documentações em conformidade às exigências editalícias, 
julgados habilitadas. A Pregoeira julga vencedora do certame a empresa: Automar 
Veículos e Serviços Ltda, com o valor de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil  e 
quinhentos reais). Adjudica-lhes o item arrematado, e encaminha o processo para parecer 
jurídico e posteriormente à autoridade competente para homologação. Não houve 
manifestação recursal. Nada mais foi dito, tendo sido lavrada a presente ata que depois 
de lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e representante 
da empresa e outros presentes na sessão.  
 

 
 
 
 

DAYANE COSTA DEL ROVERE 
Pregoeira 

 
 
 

PAULO ROBERTO SANTANA 
Equipe de Apoio 

 
 
 

MICHELE LAMARE PIMENTA 
Equipe de Apoio 

 
 

PAULO ROBERTO FOKUBARA 
Representante Automar 

 
 
 
 


