PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2012 – COHAB-LD – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
2.960/2012
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2012.
Homologado o processo licitatório Pregão Presencial nº PP-025/2012-COHAB-LD aos 05 de
dezembro do ano de 2012, sendo tal ato devidamente publicado no Diário Oficial do Município
de Londrina em 11 de dezembro de 2012 (pág. 27), cujo objeto é o Registro de Preços para
eventual aquisição de materiais de estoque, para atender as necessidades da COHAB-D, pelo
prazo de 12 (doze) meses, abrangendo: a) Café torrado e moído, embalagem de 500g; b)
Açúcar cristal pacote com 5 kg; c) Papel higiênico rolo com 0,10 cm x 60 metros, branco macio
pacote com 50 folhas – fardo com 64 unidades, conforme descrito no Anexo I deste Edital de
Licitação, cujas despesas serão providas com recursos próprios da COHAB-LD, pelo período de
12 (doze) meses, e, para que produza os efeitos legais, a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE
LONDRINA – COHAB-LD, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de
sociedade de economia mista pela Lei Municipal nº 1.008 de 26 de agosto de 1965, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 78.616.760/0001-15, com sede nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná,
na Rua Pernambuco nº 1.002, Centro, neste ato representada por seus Diretores Presidente e
Administrativo/Financeiro, respectivamente, PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO,
brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.491.5300/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 570.102.699-04 e EDGARD CORTES DE FIGUEIREDO,
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.323.555-0/SSP/PR e
inscrito no CPF/MF sob o n.º 450.043.829-72, ambos residentes e domiciliados na cidade de
Londrina-PR, ao final assinados, registra a presente Ata de Registro de Preços, contendo a
descrição da empresas fornecedora classificada e vencedora no certame licitatório e o
respectivo preço unitário e total por item registrado, conforme segue:
Item Qtd
Un
Descrição dos materiais
Preço
Preço Total
Marca
Unitário Proposto
Proposto
(R$)
(R$)
Café
torrado
e
moído,
R$ 9,88 R$ 8.892,00
Corol
acondicionado em embalagem
almofada de 500 gramas. Com
validade de no mínimo 6 (seis)
1 900
Kg
meses a partir da entrega pelo
registro da data de fabricação e
validade estampada no rótulo da
embalagem. Com Nível Mínimo de
Qualidade (NMQ) superior a 4,5
pontos,
que
deverá
ser
comprovado através do Certificado
de Autorização ao Uso do Símbolo
de qualidade ABIC.
2 600 Pacote Açúcar cristal pacote com 5 kg, R$ 7,99 R$ 4.794,00 Maringaense
validade mínima do produto de 06
meses – produto de 1ª qualidade.
Papel Higiênico branco, virgem, não R$ 44,60 R$.4.460,00 Delly
4
100 Fardo reciclado - folha simples – rolo com
0,10 x 60m - fardo com 64
unidades

Valor máximo estimado para a presente Ata de Registro de Preços: R$. 18.146,00
(dezoito mil, cento e quarenta e seis reais);
2.
Órgão Gerenciador: Companhia de Habitação de Londrina – COHAB-LD;
3.
Forma de Contratação: emissão de REQUISIÇÕES, de acordo com as normas
estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos;
4.
Condições de Pagamento: de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Licitação
e seus Anexos;
5.
Forma de Execução, Entrega e Recebimento: de acordo com o Edital de Licitação e seus
Anexos;
6.
Prazo de Fornecimento e Vigência da presente Ata: O prazo de fornecimento será de 12
(doze) meses, contados da publicação da respectiva Ata de Registro de Preços no Jornal
Oficial do Município de Londrina, e o prazo de vigência terá inicio a partir da data de sua
publicação e terminará 60 (sessenta) dias após o término do prazo de fornecimento.
7.
Possibilidade de Prorrogação: a critério da COHAB-LD, observada as hipóteses previstas
na Lei Federal nº. 8.666/1993;
8.
Hipóteses de Cancelamento da Ata, Penalidades e Sanções: de acordo com o Edital e
seus Anexos;
9.
Obrigações entre as partes: de acordo com o Edital e seus Anexos;
10. Gestão da presente Ata de Registro de Preços: será feita por funcionários da COHAB-LD,
a serem designados por Portaria, os quais efetuarão a emissão das REQUISIÇÕES, o
recebimento dos produtos e a constatação da adequação do objeto entregue às
especificações constantes no processo que lhe deu origem, mediante aceite na Nota
Fiscal/Fatura, encaminhando à Seção de Licitações e Contratos para que providencie
junto à Tesouraria o pagamento da mesma, bem como demais obrigações contidas no
Edital de Licitação e seus anexos.
A presente Ata entra em vigor a partir da sua publicação no Jornal Oficial do Município de
Londrina. Os preços registrados serão publicados trimestralmente na imprensa oficial, nos
termos do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. A COHAB-LD deverá efetuar o pedido de
fornecimento dos materiais, mediante a expedição de REQUISIÇÕES para a única empresa
detentora dos preços registrados. A COHAB-LD poderá efetuar a contratação dos materiais,
através de outras modalidades licitatórias, garantido ao detentor dos preços registrados na
presente Ata a igualdade de condições, em especial o preço. Vinculam-se a esta Ata todas as
condições e regras estabelecidas no Edital de Licitação que a deu origem.
1.

Londrina/PR, 12 de dezembro de 2012.

EDGARD CORTES FIGUEIREDO
Diretor Administrativo/Financeiro

PAULO RENATO MATTIUZ DE CARVALHO
Diretor Presidente

ATACADO MARINGÁ IND. E COM. ALIMENTOS LTDA.
EDSON BATISTA FERREIRA
Procurador
Vistado sob o aspecto formal, nos termos do
artigo 38, da Lei Federal n° 8.666/1993 e
alterações.

