CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2017 REALIZADO PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Às 9 horas e 15 minutos do dia 1º de junho de 2017, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Londrina, foi realizada a segunda sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe, para o registro de
preço para eventual aquisição de arranjos e ramalhetes de flores para decoração em solenidades da
CML, com a presença do Pregoeiro, o Servidor Anderson Rafael Delattre Abe, e da Equipe de Apoio,
o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, designados pela Portaria nº. 108/2016 e pelo Edital do
referido certame.
O Pregoeiro iniciou a sessão pública com o recebimento dos envelopes e credenciamento da única
licitante presente: R S YAMAGUCHI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.240.382/0001-44,
que tem VALDECIR HIDALGO como representante. Então, foi aberto o envelope nº 1 da licitante
presente e, por conseguinte, a análise da proposta. A proposta foi considerada em conformidade com o
edital, apresentando os seguintes valores unitários: para o item 1, R$ 278,00; para o item 2: R$ 225,00;
e para o item 3: R$ 82,00. O Pregoeiro passou à negociação direta com a licitante presente esta reduziu
o valor do item 1 de R$ 278,00 para R$ 260,00, mantendo os valores para os itens 2 e 3 inalterados.
Em seguida, foi aberto o envelope nº 2 da empresa para a verificação da documentação exigida pelo
edital. Vistos os documentos e confirmada a autenticidade daqueles emitidos via internet, o Pregoeiro
declarou habilitada a única empresa participante. Conferidos os cadastros de impedidos de licitar e
contratar do Tribunal de Contas do Paraná e do cadastro de condenações por improbidade
administrativa do Conselho Nacional de Justiça e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas, não foi encontrado nenhum impedimento.
Oportunizada a apresentação de recurso administrativo ao licitante presente, não foi manifestado
interesse.
Diante disso, o Pregoeiro declarou vencedora a empresa R S YAMAGUCHI & CIA LTDA a ela
adjudicando o objeto do Pregão Presencial nº 8/2017.
A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.
Pregoeiro:
Anderson Rafael Delattre Abe_________________________________________________________
Equipe de Apoio:
Luiz Fernando Moraes Marendaz_______________________________________________________
Licitantes:
Valdecir Hidalgo___________________________________________________________________

