
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2016 REALIZADO PELA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA 

Às 9 horas e 15 minutos do dia 29 de julho de 2016, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de

Londrina,  foi  realizada  a  Sessão  Pública  do  Pregão  Presencial  nº.  18/2016,  com  a  presença  do

Pregoeiro, Sr. Anderson Rafael Delattre Abe, e da Equipe de Apoio, o servidor Felipe Werlang Paim,

designados pela Portaria nº. 047/2015 e pelo Edital do referido certame cujo objeto é o registro de

preço para a eventual aquisição de combustíveis.

O Pregoeiro  iniciou  a  sessão  pública  com o  credenciamento  do representante  do  único  licitante

presente e com o recebimento dos Envelopes nº. 01 (proposta) e nº. 02 (habilitação), assim como a

declaração de que a  empresa  cumpre  plenamente  os  requisitos  do edital.  Credenciou-se  apenas  o

licitante  AUTO  POSTO  SANPETRO  LTDA,  inscrito  no  CNPJ  n.  07.042.350/0001-60,  cujo

representante é o senhor MAURÍCIO JOSÉ CHAVES, inscrito no CPF sob nº 040.656.499-00.

Após, procedeu-se à análise da proposta apresentada, com a abertura do envelope nº 1 – por atender

às formalidades do instrumento convocatório, o Pregoeiro declarou o único licitante classificado. Após

negociações realizadas pelo Pregoeiro, o desconto inicial de R$ 0,1% em cada item passou a ser de

0,2% em cada item, sobre a tabela da ANP.  Também foi constatado que o fornecedor está localizado

dentro do perímetro máximo previsto no Edital, conforme mapa anexo à presente ata. Em seguida, o

Pregoeiro  abriu  o  envelope  nº  2  para  analisar  documentos  de  habilitação  e  verificou  que  se

encontravam em conformidade com o edital.  Após confirmada a autenticidade daqueles expedidos

pela internet e a verificação dos cadastros de impedidos de licitar junto ao TCE/PR e condenados por

improbidade administrativa junto ao CNJ, não se constatou impedimento algum. Assim, o Pregoeiro

declarou o licitante  habilitado e  vencedor  do certame.  Aberta  a  oportunidade recursal,  não houve

manifestação de interesse de recorrer. A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro: 

Anderson Rafael Delattre Abe __________________________________________________

Equipe de Apoio: 

Felipe Werlang Paim __________________________________________________________

Licitante:

Maurício José Chaves_________________________________________________________
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