
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

Pregão  Presencial  18/2015 –  Objeto:  registro  de  preços  para  eventual  aquisição  de

material de copa e cozinha

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 36/2015-DG

O Pregoeiro,  devidamente designado pela Portaria nº. 47/2015, instaurou a sessão na data

fixada  pelo  Edital.  Compareceu  um  licitante,  que  foi  credenciado,  teve  sua  proposta

classificada, os preços de alguns itens foram negociados e tiveram seu valor reduzido, em

seguida foi declarada habilitada. Em consulta a cadastro de impedidos de licitar não foram

encontradas informações que obstassem participação na licitação ou contratação com órgãos

públicos. Aberta oportunidade recursal, o licitante presente declinou dessa faculdade. Diante

disso, o processo foi homologado pelo Presidente da CML. A Ata de Registro de Preços terá

vigência de 12 meses, a contar de sua publicação. Por fim, informa-se que a íntegra dos autos

está disponível para consulta.

Londrina, [data]. Pregoeiro – Anderson Rafael Delattre Abe 

2 DA FASE INTERNA

O Processo Administrativo nº 36/2015 iniciou-se em 11 de agosto de 2015,

para atender à necessidade Administrativa veiculada em Termo de Referência elaborado pelo

Departamento de Administração Predial,  submetidos à licitação pelo Pregão Presencial  nº.

08/2015 e declarados desertos na respectiva sessão pública. 

A minuta do edital foi consolidada com informações de preço e descrições

idênticos ao do Pregão Presencial nº. 08/2015 e foi submetida à análise da Assessoria Jurídica

que a aprovou – fls. 41. Diante disso, o edital foi assinado pela Diretoria-Geral e publicado,

tanto no Jornal Oficial de Londrina, quanto no site da instituição e no quadro de avisos do



prédio da Câmara Municipal de Londrina (fls. 75-77), com sessão agendada para o dia 02 de

setembro de 2015, às 9 horas e 15 minutos.

3 DA FASE EXTERNA

Às  9  horas  e  15  minutos  do  dia  02  de  setembro  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, os

preços finais ficaram conforme a seguinte tabela:

PREÇO MÉDIO

Item  Descrição Qtd. Preço Total

1

Caixas  plásticas  organizadoras,  com  tampa,
transparente,  com  presilhas,  capacidade  de  72  litros
cada, com tampa. 2 unidades R$ 103,00 R$ 206,00

2
Chaleira  de  alumínio,  com alça  em prolipropileno ou
polietileno, tampa, capacidade de 8L. 2 unidades R$ 82,00 R$ 164,00
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3
Coadores para chá de 12cmx25cm, 100% algodão, de
tecido flanelado.

20
unidades R$ 4,90 R$ 98,00

4
Colher para arroz, de aço inox, com aproximadamente
35cm de comprimento e 7cm de largura. 2 unidades R$ 8,57 R$ 17,14

5

Copo  de  vidro,  para  água,  aproximadamente  300ml
cada, formato cilindrico, transparente, sem relevo. altura
aproximada de 13 cm e diâmetro de 6 cm. 

70
unidades R$ 2,95 R$ 206,50

6

Copo  de  vidro,  para  água,  aproximadamente  200ml,
altura  aproximada de  9cm e  diâmetro  aproximado de
7cm, formato cilindrico, transparente, sem relevo.

50
unidades R$ 2,96 R$ 148,00

8

Garrafa térmica, em aço inoxidável, formato cilindrico,
capacidade  de  1L,  tampa  de  pressão,  com  alça,  jato
direcionado  e  bico  corta  pingo.  Marca  de  referência
Termolar. 6 unidades R$ 73,58 R$ 441,48

9

Garrafa  térmica,  em aço inoxidável,  capacidade  entre
1,8L e 2L, formato cilindirico, tampa de pressão, com
alça,  jato  direcionado  e  bico  corta  pingo.  Marca  de
referência Termolar: 2 unidades R$ 107,46 R$ 214,92

10
Leiteiras de alumínio, com capacidade mínima de 8L e
máxima de 10L, com alça de propileno ou polietileno. 2 unidades R$ 39,50 R$ 79,00

11
Leiteira  de  alumínio,  com capacidade  entre  2L e  3L,
com alça de propileno ou polietileno. 2 unidades R$ 19,90 R$ 39,80

13
Xícaras para café,  com alça e pires,  vidro temperado,
transparente ou âmbar

48
unidades R$ 4,90 R$ 235,20

14
Porta copo, em aço inoxidável,  diâmetro entre 8 e 10
cm. 

30
unidades R$ 32,00 R$ 960,00

15

Colher de sopa, em aço inoxidável, lâmina de aço inox,
com medidas aproximadas de 20cm de comprimento e 5
cm de largura, cabo em polipropileno – na cor preta.

48
unidades R$ 2,87 R$ 137,76

16

Colher de sopa, em aço inoxidável, lâmina de aço inox,
com medidas aproximadas de 20cm de comprimento e 5
cm de largura, cabo em polipropileno – na cor branca.

64
unidades R$ 2,87 R$ 183,68

17

Colher de sopa, em aço inoxidável, lâmina de aço inox,
com medidas aproximadas de 20cm de comprimento e 5
cm de  largura,  cabo  em polipropileno  –  na  cor  azul
marinho.

60
unidades R$ 2,87 R$ 172,20

18

Faca de aço inoxidável, com revestimento antiaderente,
com medidas aproximadas de 21cm de comprimento e 2
cm de  largura,  fio  serrilhado,  cabo  em polipropileno
diretamente  sobre  a  lâmina  –  com  ponta  (ponta
perfurante), na cor preta.

48
unidades R$ 1,50 R$ 72,00
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19

Faca de aço inoxidável, com revestimento antiaderente,
com medidas aproximadas de 21cm de comprimento e 2
cm de  largura,  fio  serrilhado,  cabo  em polipropileno
diretamente  sobre  a  lâmina  –  com  ponta  (ponta
perfurante), na cor branca.

64
unidades R$ 1,50 R$ 96,00

22

Garfo  de  aço  inoxidável,  com  revestimento
antiaderente,  com  medidas  aproximadas  de  18cm
comprimento e 3 cm de largura, cabo em polipropileno
diretamente sobre a lâmina na cor preta. 

48
unidades R$ 1,50 R$ 72,00

23

Garfo  de  aço  inoxidável,  com  revestimento
antiaderente,  com  medidas  aproximadas  de  18cm
comprimento e 3 cm de largura, cabo em polipropileno
diretamente sobre a lâmina na cor branca. 

64
unidades R$ 1,50 R$ 96,00

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.

O Pregoeiro, então, questionou o representante presente sobre o interesse

em apresentar recurso – a resposta foi negativa. 

Assim,  o  Pregoeiro  declarou  vencedora  do  certame  as  empresa  Copa  -

Comércio de Utilidades Domésticas Ltda-ME.

4 DAS DILIGÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Após a sessão pública o cadastro de impedidos de licitar do TCE-PR foi

consultado e não foi encontrado registro.

A ata da sessão pública do Pregão Presencial nº. 18/2015 foi redigida com

data equivocada, no primeiro parágrafo, onde se lê: “Às 9 horas e 15 minutos do dia 02 de

agosto”, deve ser lido “Às 9 horas e 15 minutos do dia 02 de setembro”.
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5 DO RESULTADO

Na presente licitação, portanto, Copa - Comércio de Utilidades Domésticas

Ltda-ME foi  declarada  vencedora  dos  itens  descritos  na  tabela  supra,  pelos  preços  nela

informados.

Ressaltamos que para os seguintes itens a licitação restou deserta:

Item  Descrição

7
Garrafa térmica,  cor  preta,  cilíndrica,  com capacidade  de 500ml,  tampa de rosca e  alça.
Marca de referência: Termolar. 

12 Toalhas brancas, de tergal, com aproximadamente 135cmx110cm. 

20

Faca de aço inoxidável, com revestimento antiaderente, com medidas aproximadas de 21cm
de comprimento e 2 cm de largura, fio serrilhado, cabo em polipropileno diretamente sobre a
lâmina – com ponta (ponta perfurante), na cor azul marinho.

21

Faca de aço inoxidável, com revestimento antiaderente, com medidas aproximadas de 21cm
de comprimento e 2 cm de largura, fio serrilhado, cabo em polipropileno diretamente sobre a
lâmina – sem ponta (ponta arredondada), na cor azul marinho.

24

Garfo de aço inoxidável, com revestimento antiaderente, com medidas aproximadas de 18cm
comprimento e 3 cm de largura, cabo em polipropileno diretamente sobre a lâmina na cor
azul marinho. 

Portanto, entendemos que o presente certame reúne condições legais para

ser homologado por V. Exa..

Londrina, 02 de setembro de 2015.

Anderson Rafael Delattre Abe

Pregoeiro
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