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ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE  
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015 - CMLS 

DIA 26/03/2015 - 14H00 
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 
quatorze horas, nas dependências da Câmara Municipal de Laranjeiras 
do Sul, Estado do Paraná, reuniram-se os membros que compõe a 
Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Senhor Presidente 
vereador DARCI MASSUQUETO, através da Portaria N.º 06/2015, 
composta conforme a seguir: Presidente: GILMAR ZOCCHE; 
Secretário: MARCOS KAPASSI; Membro: ELTON VICENTE RUHS, 
para deliberarem sobre a LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 
01/2015, tendo como objetivo AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, novo, zero 
km, de fabricação nacional, para transporte de no mínimo 05 pessoas, à 
Câmara Municipal em conformidade com as especificações do Edital de 
Licitação. Realizaram o cadastro de fornecedores junto a Câmara 
Municipal as seguintes empresas: FIPAL DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº 77,396,810/0008-00; Granvel, - Granville 
Comércio de Veículos Ltda - CNPJ: 01,680,956/0002-25. Registre-se a 
presença dos vereadores: Daniel Giacobo e Elton Ruths, controlador 
Interno - Nelson Niedeveski e da Servidora Técnica Contábil - Graziela 
Dário Dilger. Iniciando a sessão, atestou-se a participação de 2 (DUAS) 
empresas proponentes, sendo: 1 - FIPAL DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº 77,396,810/0008-00, a qual protocolou 
seus envelopes, às 13:15 horas, tendo como representante o Sr. 
ANGEL ANDRE NERVIS - RG: 8.585.700-2; 2 - Granvel - Granville 
Comércio de Veículos Ltda - CNPJ: 01,680,956/0002-25, a qual 
protocolou seus envelopes tempestivamente, às 13:17 hs, tendo como 
representante no certame o Sr. MANOLO ROMERO DO PRADO - RG: 
5.995.772-4; Em seguida dando prosseguimento,  foi aberto o envelope 
de habilitação por ordem de protocolo das seguintes empresas: 1º - 
FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ Nº 
77,396,810/0008-00, a qual protocolou seus envelopes, às 13:15 horas, 
tendo como representante o Sr. ANGEL ANDRE NERVIS - RG: 
8.585.700-2, sendo verificada a regularidade da documentação, e 
apresentação do TERMO DE RENÚNCIA, os quais foram verificados e 
rubricados pelos membros da comissão e representantes das 
proponentes e demais presentes, ficando a empresa habilitada. Em 
seguida procedeu-se a abertura da empresa: 2° - Granvel - Granville 
Comércio de Veículos Ltda - CNPJ: 01,680,956/0002-25, a qual 
protocolou seus envelopes tempestivamente, às 13:17 hs, tendo como 
representante no certame o Sr. MANOLO ROMERO DO PRADO - RG: 
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5.995.772-4, sendo verificada a regularidade da documentação, e 
apresentação do TERMO DE RENÚNCIA, os quais foram verificados e 
rubricados pelos membros da comissão e representantes das 
proponentes, ficando a empresa habilitada. Tendo em vista que as 
proponentes habilitadas, e que, as mesmas apresentaram o TERMO DE 
RENÚNCIA quanto à fase habilitatória, foi dado prosseguimento, 
passando-se a ABERTURA DOS ENVELOPES da PROPOSTA DE 
PREÇO.  Aberto o envelope, da proponente N°. 1º - FIPAL 
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA -, a qual apresentou a seguinte 
proposta: VEÍCULO MARCA/MODELO: PALIO FAIRE 1.0 FLEX, 
ano/modelo 2014/2015, com valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil 
reais), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias e prazo de 
entrega de até 60 (sessenta) dias, demais características do veículo 
foram apresentadas através de prospecto, as quais atendem as 
características mínimas exigidas no edital. Na continuidade foi aberto o 
envelope da proponente N° 2° - Granvel - Granville Comércio de 
Veículos Ltda, a qual apresentou a seguinte proposta: VEÍCULO 
MARCA/MODELO: RENAULT/CLIO 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015, 
com valor de R$ 26.990,00 (vinte e seis mil novecentos e noventa 
reais), prazo de validade da proposta 60 (sessenta) dias e prazo de 
entrega de até 60 (sessenta) dias, demais características do veículo 
foram apresentadas através de prospecto, as quais atendem as 
características mínimas exigidas no edital. Ficando VENCEDORA a 
proponente N° 2° - Granvel - Granville Comércio de Veículos Ltda, a 
qual apresentou a seguinte proposta: VEÍCULO MARCA/MODELO: 
RENAULT/CLIO 1.0 FLEX, ano/modelo 2014/2015, com valor de R$ 
26.990,00 (vinte e seis mil novecentos e noventa reais), sendo 
adjudicado o objeto do certame ao licitante vencedor.  Nada mais 
havendo a ser tratado deu-se por encerrada a presente Reunião, a qual 
segue assinada pelos Membros da Comissão de Licitações, 
representante da proponente, e demais presentes a qual será 
encaminhada ao setor jurídico para parecer e posterior Homologação. 
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