
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  18/2016. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 35/2016. OBJETO:  REGISTRO
DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL nº 18/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 35/2016-DG
O Pregoeiro,  devidamente designado pela Portaria  nº.  47/2015, instaurou a sessão na data fixada.
Aberta a sessão pública, compareceu apenas um licitante, que se credenciou. Restou prejudicada a
sessão de lances e a negociação do pregoeiro não resultou em redução do desconto inicial. Foi aberto o
envelope de habilitação, os documentos estavam de acordo com o exigido no edital e sua autenticidade
foi confirmada na internet (nos casos possíveis). Foram verificados cadastros de impedidos de licitar e
condenação  por  ato  de  improbidade:  não  foram encontrados registros.  O único  licitante presente,
AUTO POSTO SAN PETRO LTDA, CNPJ nº. 07.042.350/0001-60, foi declarado vencedor e não
apresentou intenção de recorrer. O processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que
a íntegra dos autos está disponível para consulta.
Londrina, 01 de agosto de 2016. Pregoeiro – Anderson Rafael Delattre Abe.

2 DA FASE INTERNA
O Processo Administrativo nº 35/2016 iniciou-se em 08 de julho de 2016

para  atender  à  Requisição  2.413/2016  da  Administração  Predial  –  em  decorrência  de  a
licitação exclusiva para ME/EPP decorrente do Processo Administrativo nº. 28/2006 – DG ter
restado deserta. 

O  termo  de  referência  utilizado  é  a  reprodução  do  processo  anterior
Processo Administrativo nº. 28/2006 – DG) e a fixação do preço máximo obedeceu ao mesmo
parâmetro: a semana de referência de 12/06/2016 a 18/06/2016.

A minuta de edital foi elaborada e recebeu parecer jurídico (fl. 30-32 dos
autos). O instrumento convocatório foi, então, assinado e publicado, com sessão designada



para o dia 29 de julho (fls. 35-67 dos autos).

3 DA FASE EXTERNA
A fase  externa  da  licitação  está  devidamente  narrada  na  Ata  da  Sessão

Pública, realizada no dia 29 de julho de 2016, às 9h15, conforme fl. 95 dos autos. 
Foi declarada vencedora a empresa AUTO POSTO SAN PETRO LTDA, CNPJ

nº. 07.042.350/0001-60, por ser o único licitante com proposta classificada e que atende ao edital, com
o desconto de 0,2% (zero vírgula dois por  cento) sobre o valor  da média semanal dos preços de
combustíveis praticados na cidade de Londrina, conforme dispuser o site da Agência Nacional  de
Petróleo (ANP). 

Isto  posto,  encaminhamos  o  processo  administrativo  para  análise  e
homologação da licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Londrina, 01 de agosto de 2016.

Anderson Rafael Delattre Abe
Pregoeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  18/2016.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  35/2016.  OBJETO:
REGISTRO DE PREÇO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES

Homologo o procedimento  administrativo nº.  35/2016,  de  acordo  com o
exposto  no  relatório  do  pregoeiro  que  declara  vencedora  do  certame  a  empresa  AUTO
POSTO SAN PETRO LTDA, CNPJ nº.  07.042.350/0001-60,  pelo desconto de  0,2% (zero
vírgula dois por cento) sobre o valor  da média semanal dos preços de combustíveis praticados na
cidade de Londrina, conforme dispuser o site da Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Londrina, 01 de agosto de 2016.

Fábio André Testa
Presidente
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