
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2015

REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 

Às 9 horas e 15 minutos do dia 30 de novembro e 2015, na Sala da Presidência da Câmara

Municipal  de  Londrina,  foi  realizada  a  sessão  pública  do  Pregão Presencial  nº.  23/2015,

exclusivo para micro e pequenas empresas, com a presença do Pregoeiro, Sr. Anderson Rafael

Delattre  Abe,  e da Equipe de Apoio,  os  servidores  José Eduardo Ribeiro Balera e Felipe

Werlang Paim, designados pela Portaria nº. 047/2015 e pelo Edital do referido certame cujo

objeto é a contratação dos serviços de encadernação.

O Pregoeiro iniciou a sessão pública com o  credenciamento  do representante da empresa

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 e seu enquadramento

como  micro  ou  pequena  empresa.  Foi  credenciada  as  seguintes  empresas  e  respectivos

representantes:

Empresa CNPJ nº Representante

UNIPRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA ME 06.078.501/0001-77 Thiago Henrique Nalin

NATÁLIA BORGES CUNHA 06396746905 20.359.658/0001-00 Natália Borges Cunha

Procedeu-se à análise da proposta, com a abertura do envelope nº 01 entregue pela empresa,

sendo que atendia as disposições editalícias, observando-se a seguinte disposição:

Propostas Inicias

Empresas Preço

UNIPRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA ME R$ 26,83

NATÁLIA BORGES CUNHA 06396746905 R$ 26,00

Posteriormente, procedeu-se a fase de lances e negociação que resultou o seguinte cenário:

Propostas Inicias

Empresas Preço

NATÁLIA BORGES CUNHA 06396746905 R$ 9,50

UNIPRINT CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES LTDA ME R$ 10,00
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Em seguida, procedeu-se à análise da habilitação da empresa NATÁLIA BORGES CUNHA

06396746905, classificada  em 1º  lugar  para o único item do certame,  com a abertura  do

Envelope nº. 02 (habilitação) entregue por ela. Após a rubrica dos documentos pelos presentes

e  procedida  sua  análise,  foi  observado  o  cumprimento  dos  requisitos  do  instrumento

convocatório  do  certame  para  habilitação  da  empresa.  Foi  procedida  a  consulta  da

autenticidade  dos  documentos  emitidos  pela  internet  e  observou-se  a  regularidade  dos

mesmos. Consta na certidão relativa ao FGTS a inexistência de empregados contratos pelo

licitante. O representante presente na sessão foi indagado pelo Pregoeiro e confirmou que não

possui empregados em seus quadros. Assim, a certidão do FGTS foi aceita pelo pregoeiro.

Foi procedida a consulta da autenticidade dos documentos emitidos pela internet e observou-

se  a  regularidade  dos  mesmos.  Desta  forma,  Pregoeiro  declarou  habilitada  a  empresa

NATALIA BORGES CUNHA 0639676905.

O Pregoeiro procedeu também a consulta ao cadastro de impedidos de licitar, junto ao portal

eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas do Paraná, sendo que

nenhum impedimento foi verificado.

Foi  aberta  a  oportunidade  para  que  o representante  da empresa  se manifestasse  quanto à

intenção de interpor recurso, não havendo manifesta intenção.

Desta maneira, o Sr. Pregoeiro declarou vencedora a empresa NATÁLIA BORGES CUNHA

06396746905 para o item do certame. A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro: 

Anderson Rafael Delattre Abe___________________________________________________

Equipe de Apoio: 

Felipe Werlang Paim__________________________________________________________

José Eduardo Ribeiro Balera____________________________________________________

Licitantes:

Thiago Henrique Nalin________________________________________________________

Natália Borges Cunha_________________________________________________________
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