
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2015

REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 

Às 9 horas e 15 minutos do dia 02 de agosto de 2015, na Sala da Presidência da Câmara

Municipal de Londrina, foi realizada a Sessão Pública do Pregão Presencial nº. 18/2015, com

a presença do Pregoeiro, Sr. Anderson Abe, e da Equipe de Apoio, os servidores Lincoln Ross

e Luiz Fernando Moraes Marendaz, designados pela Portaria nº. 047/2015 e pelo Edital do

referido certame cujo objeto é o registro de preço para a eventual aquisição de produtos de

copa e cozinha.

O  Pregoeiro  iniciou  a  sessão  pública  com o  credenciamento  do  representante  do  único

licitante presente e com o recebimento dos Envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação),

a declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos do edital. 

Credenciou-se  apenas  o  licitante  Copa  -  Comércio  de  Utilidades  Domésticas  Ltda-ME,

inscrito no CNPJ n. 10.682.760/0001-80, cujo representante é o senhor Rogério Ambrósio.

Após, procedeu-se à análise da proposta apresentada, com a abertura do envelope nº 1 – por

atender às formalidades do instrumento convocatório, o Pregoeiro declarou o único licitante

classificado. Após solicitação de desconto pelo pregoeiro foram reduzidos os valores unitários

dos itens nº 01, para R$ 103,00; nº 03 para R$ 4.90 e nº 14 para 32,00. Portanto, ressalvadas

essas reduções, os demais preços classificados são os da proposta em anexo. 

Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope nº 2, para analisar documentos de habilitação – e

verificou que se encontravam em conformidade com o edital, após confirmada a autenticidade

daqueles expedidos pela internet e verificação do cadastro de condenação por improbidade

administrativa, o Pregoeiro declarou o único licitante habilitado e vencedor do certame para

os itens para os quais ofereceu proposta.

Não foi  possível  verificar  o  cadastro  de  impedidos  de licitar  do TCE-PR,  diante  disso o

Pregoeiro  postergou  a  consulta  ao  referido  cadastro  para  antes  da  assinatura  da  Ata  de

Registro de Preço.
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O Pregoeiro,  então,  questionou  o  representante  presente  sobre  o  interesse  em apresentar

recurso – a resposta foi negativa. 

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro: 

Anderson Dellatre Abe _____________________________________________________

Equipe de Apoio: 

Lincoln Ross______________________________________________________________

Luiz Fernando Moraes Marendaz______________________________________________

Licitante:

Rogério Ambrósio_________________________________________________________
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