
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 
REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 

Às 9 horas e 15 minutos do dia 15 de julho de 2016, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Londrina,

foi  realizada  a  sessão  pública  do  Pregão  Presencial  nº  16/2016,  para  exclusiva  participação  de

Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  que  tem  como  objeto  a  contratação  de  serviço  de

manutenção da plataforma elevatória, com a presença do Pregoeiro, o servidor 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.

O Pregoeiro iniciou a sessão pública com o  credenciamento  dos representantes das empresas presentes,

recebeu os Envelopes nº 01 (proposta)  e nº 02 (habilitação),  bem como a declaração de que a empresa

cumpre plenamente os requisitos do edital e que se enquadra como Microempresa e Empresa de Pequeno

Porte, conforme abaixo:

Empresa CNPJ nº Representante

EWT BRASIL ELEVADORES LTDA 20.810.747/0001-12 Alex Adriani de Andrade

TRANSVERT COMERCIO DE PEÇAS PARA

ELEVADORES LTDA ME

00.244.941/0001-70 Andreza Fabiana de Souza

Durante  o  credenciamento,  a  representante  da  empresa  TRANSVERT COMERCIO DE PEÇAS PARA

ELEVADORES LTDA ME verificou que a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial e a cópia

autenticada do contrato social encontravam-se dentro do envelope de habilitação. Assim, a mesma procedeu

a abertura do referido envelope, a retirada da documentação e seu fechamento. As declarações não haviam

sido confeccionadas e, por este motivo, a representante as realizou de próprio punho. O Pregoeiro admitiu

tais atos, uma vez que não havia sido finalizada a fase de credenciamento, conforme item 13 do Edital.

Em seguida, procedeu à análise da proposta, com a abertura do envelope nº 01, das licitantes credenciadas e

obteve-se a disposição abaixo:

Empresa Proposta Inicial (preço mensal)

TRANSVERT COMERCIO DE PEÇAS PARA ELEVADORES LTDA ME R$ 600,00

EWT BRASIL ELEVADORES LTDA R$ 691,67

Foi realizada a fase de lances e negociação e obteve-se nova ordenação:

Empresa Proposta Final (preço mensal)

EWT BRASIL ELEVADORES LTDA R$ 390,00

TRANSVERT COMERCIO DE PEÇAS PARA ELEVADORES LTDA ME R$ 400,00
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Após,  procedeu-se  à  análise  da  habilitação  da  licitante  EWT BRASIL ELEVADORES LTDA que  foi

declarada habilitada pelo Pregoeiro,  por  apresentar  regularmente a  documentação exigida em Edital.  Os

documentos  emitidos  pela  internet  tiveram  sua  autenticidade  verificada  e  nenhum  impedimento  foi

encontrado  nos  cadastros  de  impedidos  de  licitar  do  TCE-PR  e  de  condenados  por  improbidade

administrativa  do  CNJ.  Foi  aberta  oportunidade  para  que  o  licitante  apresentasse  intenção  de  recorrer,

contudo o representante não manifestou interesse. Portanto, a empresa EWT BRASIL ELEVADORES LTDA

foi declarada vencedora do certame

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro: 

Anderson Rafael Delattre Abe ______________________________________________________________

Equipe de Apoio:

José Eduardo Ribeiro Balera ________________________________________________________________

Felipe Werlang Paim ______________________________________________________________________

Representante da licitante:

Alex Adriani de Andrade ___________________________________________________________________

Andreza Fabiana de Souza _________________________________________________________________


