
ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, 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 pela Senhora Presidente através da 
Portaria N.º 14/2014, composta pelos Senhores: Marcos Kapassi  - Presidente,  
Gilmar Zoche – Secretário, Andressa Silva da Silva - Membro, para tratarem a 
respeito da Licitação Tomada de Preços N.º 03/2014, a qual tem por objetivo a 
contratação de empresa para Locação de Sistema de Contabilidade, 
Tesouraria, Patrimônio, Controle Frotas, Controle Interno, Compras, Licitações, 
Contrato, Portal da Transparência, Recursos Humanos, Histórico Funcional e 
Suporte Técnico Operacional, em conformidade com as especificações do 
Edital de Licitação. Aberta a sessão pelo senhor presidente, atestou-se o 
protocolo dos envelopes 01, 02 e 03, tempestivamente, da empresa Okonoski 
& Venzon Ltda, inscrita no CNPJ n.º 04.877.747/0001-83. Iniciada a sessão, foi 
credenciada a senhora Graziele Venson Okonoski, portadora do CPF n.º 
005.006.819-96, como representante da empresa Okonoski & Venzon Ltda. 
Procedeu-se a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação. 
Na seqüência os documentos foram conferidos e rubricados pelos membros da 
comissão de licitação. Na oportunidade foi verificado que a empresa Okonoski 
& Venzon Ltda, comprovou sua regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, 
econômica financeira e técnica, sendo considerada HABILITADA.  A 
declaração de renuncia frente a fase de julgamento dos documentos de 
habilitação foi apresentado e segue anexo ao processo.  Passou-se para a fase 
de julgamento da proposta técnica, sendo aberto o envelope número 02. A 
comissão de licitação, juntamente com a Comissão Técnica nomeada através 
da Portaria n.º 15/2014, composta pelos senhores: Graziela Dario Dilger, 
Nelson Niedzwidzki, Marcos Kapassi, realizaram a análise da proposta técnica. 
Houve a explanação do sistema pelo Sr. Maicon Oarlin Okonoski, sócio 
proprietário da proponente. Na oportunidade as comissões comprovaram a  
veracidade das informações, diretamente no sistema Equiplano, o qual a 
proponente é franqueada, conforme comprovação anexa a proposta técnica. 
Os itens foram pontuados, chegando-se ao total de 2.683 (dois mil seiscentos e 
oitenta e três pontos). Conforme o item 11.3.3 do edital, a proposta 
apresentada pela empresa Okonoski & Venzon Ltda, foi CLASSIFICADA como 
a melhor proposta técnica, atingindo 100 (cem) pontos.  A declaração de 
renuncia frente a fase de julgamento da proposta técnica foi apresentado e 
segue anexo ao processo. Passou-se para a fase de julgamento da proposta 
de preço, a qual foi analisada, rubricada e classificada com o valor total de R$ 
132.600,00 (cento e trinta e dois mil e seiscentos reais), pelo período de 26 
(vinte e seis) meses, compreendendo R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) 
mensais. Considerando o item 11.4.2. do edital de licitação, a empresa 
Okonoski & Venzon Ltda, foi CLASSIFICADA como o menor preço proposto, 



atingindo 100 (cem) pontos. Passou-se para a avaliação final, onde foi aplicada 
a seguinte fórmula: IPG = (IAT * FPAT) + (IAP * FPAP), onde: IPG = (100 * 7) + 
(100 * 3)=1000, portanto a empresa Okonoski & Venzon Ltda, inscrita no CNPJ 
n.º 04.877.747/0001-83, foi a VENCEDORA com 1000 (um mil) pontos. Nada 
mais havendo a tratar foi deixada livre a palavra, e como dela ninguém fez uso, 
deu-se por encerrada a presente sessão. O presidente, abre o prazo recursal 
previsto no art. 109, I, b. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, que lida e 
achada conforme, vai assinada por mim, Gilmar Zocche, que redigi a presente, 
pelo membros da Comissão de licitação e membros da comissão técnica. 
  

 
Marcos Kapassi   
Presidente da Comissão de Licitação e membro da Comissão Técnica 
 
 
Gilmar Zocche 
Secretário da Comissão de Licitação  
 
 
Andressa Silva da Silva 
Membro da Comissão de Licitação 
 
 
Graziela Dario Dilger 
Presidente da Comissão Técnica 
 
 
Nelson Niedzwidzki 
Membro da Comissão Técnica 
 
 
Graziele Venson Okonoski 
Credenciada 
 
 
Maicon Oarlin Okonoski 
Técnico da proponente  
 


