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ATA DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇO 
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2015 - CMLS 

DIA 22/04/2015 - 14H00 
Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, através da Portaria N.º 06/2015, composta 
conforme a seguir: Presidente: Gilmar Zocche; Secretário: Marcos Kapassi; 
Membro: Elton Vicente Ruths, para deliberarem sobre a ABERTURA DAS 
PROPOSTAS DE PREÇO referente a LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO N.º 
02/2015, tendo como objetivo "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE 
INFORMÁTICA", em conformidade com as especificações do Edital de Licitação. A 
Comissão de Licitação, iniciou com a abertura dos envelopes das proponentes que 
restaram habilitadas no certame licitatório, conforme EDITAL DE HABILITAÇÃO 
publicado no Jornal correio do Povo do Paraná Edição 2119 de 11/04/2015, (cujo 
mesmo também foi enviado por e-mail a todas as empresas participantes) sendo: 
CÓNCORDIA SISTEMAS LTDA EPP, LUIZ CARLOS FABRO – ME, JULIANO 
CORSO DA SILVA  LARANJEIRAS DO SUL- ME. Começamos pela Empresa 
Concórdia Sistemas Ltda Epp a qual apresentou a seguinte proposta: item 1- preço 
unitário R$ 857,00 (oitocentos e cinqüenta e sete reais) totalizando R$ 11.141,00 
(onze mil cento e quarenta e um reais), item 2 – preço unitário R$ 301,29 (trezentos 
e um reais e vinte e nove centavos) totalizando R$ 3.916,77 (três mil novecentos e 
dezesseis reais e setenta e sete centavos), item 3 – R$ 747,00 (setecentos e 
quarenta e sete reais), total da proposta com os três itens R$ 15.804,77 (quinze mil 
oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos). Passamos para abertura do 
próximo envelope da empresa Luiz Carlos Fabro – Me, a qual apresentou a seguinte 
proposta: item 1 – R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) totalizando R$ 
12.350,00 (doze mil trezentos e cinqüenta reais), item 2 – R$ 315,00 (trezentos e 
quinze reais) totalizando R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), item 3 - 
R$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais), total da proposta com três itens R$ 
17.495,00 (dezessete mil quatrocentos e noventa e cinco reais). Passando para 
próxima empresa Juliano Corso da Silva Laranjeiras do Sul Me, a qual apresentou a 
seguinte proposta: item 1 – R$ 973,50 (novecentos e setenta e três reais e 
cinqüenta centavos), totalizando R$ 12.655,50 (doze mil seiscentos e cinqüenta e 
cinco reais e cinqüenta centavos), item 2 – R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco 
reais) totalizando R$ 4.225,00 (quatro mil duzentos e vinte e cinco reais), item 3 – 
R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), total da proposta incluindo 3 itens R$ 
17.870,50 (dezessete mil oitocentos e setenta reais e cinqüenta centavos). Portanto 
após análise das propostas o vencedor de todos os itens do certame licitatório é a 
Empresa CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA EPP. Nada mais havendo a ser tratado 
deu-se por encerrada a presente Reunião de licitação, a qual segue assinada pelos 
Membros da Comissão de Licitações, e demais presentes a qual será encaminhada 
ao setor jurídico para parecer e posterior Homologação. 
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