
Termo de Homologação 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

 

 

Objeto: Aquisição parcelada de óleo diesel – S10 e BS500 – e gasolina visando o 

abastecimento dos equipamentos e viaturas das diversas secretarias municipais.  

 

 

VOLNEI NICOLA TONELLO, Prefeito Municipal em Exercício de Novo Barreiro/RS  no uso de 

suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica e, nos termos do inciso VI, do artigo 43, da 

Lei 8.666/93 e suas alterações, face aos documentos que integram a presente licitação,  

 

HOMOLOGA  o item “3” da presente licitação, Processo nº 018/2018, Pregão Presencial nº 008/2018, 

que corresponde a 40.000 litros de gasolina comum para a empresa ANALU DALLA CORT & CIA 

LTDA, ao preço de R$.4,399 eis que dentro do preço médio apurado na fase interna da licitação. 

 

NÃO HOMOLOGA os itens “1 – Óleo Deisel BS500” e “2 – Óleo Diesel S10”, da presente licitação, 

Processo nº 018/2018, Pregão Presencial nº 008/2018, tendo em vista que o preço apresentado pelo 

licitante interessado em fornecer ao Município, supera ao preço médio apurado na fase interna da 

licitação, onde a comissão apurou um preço médio de R$.3,37 para o óleo diesel BS500, enquanto o 

fornecedor ofertou ao preço de R$.3,579, o que representa 6,20 % acima, enquanto que o óleo diesel 

S10, apurou-se um preço médio de R$.3,41 enquanto que o único licitante que apresentou proposta o 

fez a valores de R$.3,699, o que representa 8,47% acima daquele preço. Não olvido o fato de que o 

combustível está a sofrer reajustes diários, porém, frente a documentação que integra o processo 

licitatório, e também que a administração está adstrita ao princípio da formalidade, entendo que sob 

pena de cometimento de ilegalidade, não há como homologar estes itens da licitação. 

 

DETERMINO a imediata pesquisa de preços para apurar o preço médio, com vistas a realização de 

processo de dispensa de licitação para aquisição emergencial desse insumo, e imediata repetição de 

licitação visando a aquisição de óleo diesel BS500 e também óleo diesel S10. 

 

Novo Barreiro RS, aos 24 dias do mês de maio de 2018.- 

 

 

 

Volnei Nicola Tonello 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

 

 


