
 
 

ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 - CMLS 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis 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 03/2014, composta pelos Senhores: Marcos Kapassi - 

Presidente,  Alexandre Gurtat Junior – Secretário e os Membros Aldemar Becher da Silva e 

Gilmar Zocche, para tratarem a respeito da Licitação – Tomada de Preços N.º 01/2014, a qual 

tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento de combustível para Câmara 

Municipal em conformidade com as especificações do Edital de Licitação.  A Comissão de 

Licitação atestou que foram retirados quatro editais pelas seguintes empresas: Dipol Postos de 

Combustíveis Ltda., J. V. Hamud Comércio de Combustíveis, Postos de Serviços Rinaldi e 

Auto Posto Franci Ltda. Verificou-se que apenas uma empresa protocolou os envelopes 

tempestivamente às 13:25 hs. Passou-se para a fase de abertura dos envelopes contendo a 

habilitação do proponente participante - Dipol Postos de Combustíveis Ltda., sendo que a 

mesma atendeu todos os requisitos exigidos para a devida habilitação, restando habilitada para a 

fase seguinte. Tendo em vista que só houve uma participante, deu-se o início da abertura da 

proposta de preços da empresa Dipol Postos de Combustíveis Ltda., a qual apresentou a 

seguinte proposta: Gasolina – R$ 3,08 (três reais e oito centavos) por litro de gasolina, 

totalizando R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais). Álcool – R$ 2,10 (dois reais e dez 

centavos) por litro de álcool, totalizando R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), ficando a 

proposta com o valor global de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais),  com prazo 

de validade de 60 (sessenta) dias e demais especificações exigidas no edital. Considerando que 

só houve um participante no certame, fica a mesma declarada vencedora com os valores acima 

especificados, totalizando a licitação R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais), 

ficando adjudicado o abjeto do certame à licitante vencedora. Nada mais havendo a ser tratado 

deu-se por encerrada a presente Sessão, a qual segue assinada pelos Membros da Comissão, a 

qual poderá ser  encaminhada à assessoria jurídica para parecer e  ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal para Homologação.  
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