Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018
Às 9 horas e 15 minutos do dia 29 de março de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Londrina, foi realizada a sessão pública do pregão presencial em epígrafe, para o registro de preço
da confecção de cartões de visita, com a presença do Pregoeiro, o Servidor Anderson Rafael
Delattre Abe, e da Equipe de Apoio, o Servidor Luiz Fernando Marendaz e a servidora Bruna
Fernandes Lonni, designados pela Portaria nº. 108/2016 e pelo Edital do referido certame.
O Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento do único licitante presente, a empresa
GRÁFICA E EDITORA TAMOYO LTDA., inscrita no CNPJ nº. 79.060.612/0001-20, representada
pelo senhor EDSON ROBERTO BONATO.
Em seguida, foi aberto o envelope de proposta do único licitante presente. A proposta foi
classificada com o preço unitário inicial de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos). Após
negociação para redução de preços, o valor unitário final ficou em R$ 16,00 (dezesseis reais).
O Pregoeiro procedeu com o saneamento da proposta, no sentindo de desconsiderar os equívocos
nas colunas preço unitário máximo e preço unitário proposto que indicam a tiragem de 250
unidades, já que a coluna tiragem mínima apresenta a quantidade correta de 200 unidades.
Então, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação do único licitante presente: todos os documentos
apresentaram-se de acordo com o exigido no edital e as autenticidades daqueles expedidos pela
internet foram confirmadas. Por essa razão, o licitante presente foi declarado habilitado.
Assim, o pregoeiro declarou o licitante GRÁFICA E EDITORA TAMOYO LTDA. vencedor do
certame e adjudicou-lhe o objeto, não havendo interesse de recorrer.
A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.
Pregoeiro:
Anderson Rafael Delattre Abe _____________________________________________________
Equipe de Apoio:
Luiz Fernando Marendaz__________________________________________________________
Bruna Fernandes Lonni____________________________________________________________
Licitante:
Edson Roberto Bonato____________________________________________________________

