
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº  16/2016. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº  27/2016.  OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA
PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA CML

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL nº 16/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 27/2016-DG
O Pregoeiro,  devidamente designado pela Portaria nº.  47/2015, instaurou a sessão na data fixada.
Aberta  a  sessão  pública,  compareceram duas  empresas,  ambas credenciaram-se.  Houve  sessão  de
lances, o preço foi reduzido e a empresa  EWT BRASIL ELEVADORES LTDA alcançou o menor
preço. Foi aberto seu envelope de habilitação, a documentação estava de acordo com o edital. Na
internet, foi verificada a autenticidade dos documentos, quando possível, e consultados os cadastros de
impedidos de licitar e condenados por improbidade – nenhuma informação impeditiva foi encontrada
–, então a empresa com o menor preço foi declarada vencedora. Não houve manifestação de interesse
em apresentar recurso. O processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a íntegra
dos autos está disponível para consulta.
Londrina, 04 de junho de 2016. Pregoeiro – Anderson Rafael Delattre Abe.

2 DA FASE INTERNA
O Processo Administrativo nº 27/2016 iniciou-se em 20 de junho de 2016

para atender à Requisição 2.412/2016 da Administração Predial.
 Após consolidação do Termo de Referência e pesquisa mercadológica de

(fls. 05-19 dos autos) o preço máximo foi devidamente fixado pela Presidência na fl. 20-21
dos autos.

A minuta de edital foi elaborada e recebeu parecer jurídico (fl.  33-4 dos
autos).



O instrumento convocatório foi,  então,  assinado e publicado, com sessão
designada para o dia 15 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 15 de julho de 2016, às 9h15, conforme fl. 106-107 dos autos. 
Foi  declarada  vencedora a  empresa  EWT BRASIL ELEVADORES LTDA ,

inscrita no CNPJ nº.  20.810.747/0001-12, por  ter oferecido lance com o menor  preço: R$ 490,00
(quatrocentos e noventa reais) mensais; por ter apresentado documentação em conformidade com o
edital; e por não possuir impedimentos (cadastros do TCE/PR e CNJ). 

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

Londrina, 15 de julho de 2016.

Anderson Rafael Delattre Abe
Pregoeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº  16/2016.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  27/2016.  OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA CML

Homologo o procedimento administrativo nº.  27/2016,  de  acordo  com o
exposto no relatório do pregoeiro e com os valores contidos na ata da sessão pública e seus
anexos.

Londrina, 15 de julho de 2016.

Fábio André Testa
Presidente
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