CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Às 9 horas e 30 minutos do dia 27 de março de 2017, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Londrina, foi realizada a sessão pública do Pregão Presencial nº 01/2017, que tem como objeto a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia
corporativa, por meio de disponibilização de equipamentos (copiadoras, multifuncionais e/ou
impressoras), insumos (inclusive o papel), peças de reposição, inventário, contabilização, com mão
de obra e devida manutenção e assistência técnica dos equipamentos, com a presença do Pregoeiro,
o Servidor Anderson Rafael Delattre Abe, e dos servidores José Eduardo Ribeiro Balera, na
qualidade de membro da equipe de apoio, Mitio Yoshida e Hermes Barbeta na qualidade de
assistentes técnicos, designados pela Portaria nº. 108/2016 e pelo Edital do referido certame. A
sessão foi iniciada com 15 (quinze) minutos de atraso pois a sala de reuniões estava sendo utilizada.
O Pregoeiro iniciou a sessão pública com o credenciamento do representante da única 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 a certidão simplificada emitida pela
Junta Comercial do Paraná, conforme abaixo:
Empresa

CNPJ

Representante

MITALCOPY MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA EPP

95.362.968/0001-74

Fábio Henrique Sitta

Não foi possível a verificação da autenticidade da certidão simplificada da Junta Comercial da
MITALCOPY pela internet pois a mesma fica disponível no site por período de 30 dias.
Credenciada a empresa, procedeu-se à análise da proposta, com a abertura dos envelopes nº 01, e
obteve-se a seguinte disposição:
Item

Descrição

1

Impressão colorida
Impressão monocromático e
fotocópias

2

Item

Descrição

Quantidade
Valor unitário Valor total (anual)
estimada anual
da impressão
das impressões
de impressões
44000
R$ 0,30
R$ 13.200,00
790000
R$ 0,072
R$ 56.880,00
Quantidade de Valor mensal
operadores

Valor Total Anual

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
Serviço de reprografia, com mão
2
R$ 6.015,30
R$ 72.183,60
3
de obra capacitada.
Após análise contábil, foi constatado erro de cálculo no lucro, pois a alíquota de 20% sobre o valor
indicado como “base de cálculo do lucro” culmina em valor menor do que o presente na proposta.
Após negociação com a licitante presente, aceitou a sugestão de planilha recomposta pelo cálculo
do assistente técnico Hermes Barbeta (conforme planilhas rubricadas em anexo). O assistente
técnico Mitio Yoshida manifestou-se favorável à aceitação das propostas.
O Pregoeiro, então, declarou a proposta da empresa MITALCOPY classificada e passou à análise da
documentação de habilitação. Foi consultou a autenticidade dos documentos emitidos pela internet
e o cadastro de impedidos de licitar (junto aos portais eletrônicos do Conselho Nacional de Justiça e
do Tribunal de Contas do Paraná). Todos os documentos apresentaram-se autênticos e nenhum
impedimento foi verificado. Pela análise do auxiliar técnico contábil, os índices de liquidez geral e
corrente não atingiram ao disciplinado no item 49.3.1 do edital, contudo, a qualificação econômicofinanceira foi comprovada pelo exame do patrimônio líquido conforme item 49.3.2 e pela
apresentação da certidão de falência. Os demais requisitos quanto à habilitação foram comprovados,
motivo pelo qual o Pregoeiro declarou a empresa habilitada, vencedora e adjudicou-lhe o objeto.
Aberta a oportunidade recursal, o licitante presente não manifestou interesse.
A ata foi lida e assinada por todos os presentes.
Pregoeiro:
Anderson Rafael Delattre Abe _______________________________________________________
Equipe de Apoio:
José Eduardo Ribeiro Balera ________________________________________________________
Auxiliares ténicos:
Mitio Yoshida ____________________________________________________________________
Hermes de Faria Barbeta____________________________________________________________
Licitantes:
Fábio Henrique Sitta ______________________________________________________________

