
 
 

ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014   

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quinze 
horas e trinta minutos, 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 Zocche – Secretário, Andressa Silva da 

Silva – membro,  para tratarem a respeito da Licitação – Tomada de Preços 
n.º 02/2014, a qual tem por objetivo a aquisição de material de 
expediente e informática para Câmara Municipal em conformidade com o 
Edital de Licitação. A Comissão de Licitação atestou que o edital foi 
retirado por diversas empresas, conforme protocolo de envio anexos ao 
processo. Atestou-se que foram protocolados tempestivamente os 
envelopes das empresas: SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA - EPP, NELSON BAVARESCO & BAVARESCO 
LTDA - EPP, A. A. DA SILVA CARTUCHOS, VINICIUS GUILHERME 
DOS SANTOS e C. A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS, sendo 
credenciado o Sr. Carlos Gallo, representante da empresa SISTERPEL 
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP. Dando início a 
sessão, foram abertos os envelopes de habilitação dos proponentes 
participantes, iniciando-se pelo envelope de habilitação da Empresa: 
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP, a qual 
apresentou todos os documentos exigidos no edital, ficando declarada 
habilitada. Em seguida foi aberto o envelopes da empresa NELSON 
BAVARESCO & BAVARESCO LTDA - EPP, a qual apresentou todos os 
documentos exigidos no edital, ficando declarada habilitada. Dando 
seqüência foi aberto o envelope de habilitação da empresa A. A. DA 
SILVA CARTUCHOS a qual apresentou todos os documentos exigidos 
no edital, ficando declarada habilitada. Foi aberto o envelopes da 
empresa VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS, a qual apresentou 
todos os documentos exigidos no edital, ficando declarada habilitada. 
Foi aberto o envelopes da empresa C. A. DE OLIVEIRA 
ELETRÔNICOS, a qual apresentou todos os documentos exigidos no 
edital, ficando declarada habilitada. Tendo em vista que todos os 
proponentes apresentaram o termo de renúncia, foi dado prosseguimento 
a sessão, passando-se a abertura e julgamento das propostas de preços, 
e, de acordo com o Mapa de Lances e Relatórios anexos e parte 
integrantes desta ata, ficaram vencedores os seguintes proponentes: 
NELSON BAVARESCO & BAVARESCO LTDA - EPP, vencedor dos 



 
 

itens 01 e 38, totalizando em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). C. 
A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS,  vencedor dos itens 02, 10 15, 23 e 
39, totalizando em R$ 8.274,90 (oito mil, duzentos e setenta e quatro 
reais e noventa centavos). SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA - EPP vencedor dos itens 03, 12, 13, 17, 18, 20, 
21, 24, 28 e 30, totalizando em R$ 26.949,60 (vinte e seis mil, 
novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos). A. A. DA 
SILVA CARTUCHOS vencedor dos itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 32, 33, 
34, 35, 36 e 37, totalizando em R$ 12.460,00 (doze mil, quatrocentos e 
sessenta reais) e  VINICIUS GUILHERME DOS SANTOS vencedor dos 
itens 11, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 27, 29 e 31, totalizando em R$ 6.852,35 
(seis mil, oitocentos e cinquenta  e dois reais e trinta e cinco reais), 
totalizando a licitação em R$ 56.336,85 (cinquenta e seis mil, trezentos e 
trinta e seis mil e oitenta e cinco centavos). Nada mais havendo a ser 
tratado deu-se por encerrada a presente Sessão, cuja ata segue 
assinada pelos Membros da Comissão e representantes das Empresas, 
a qual será encaminhada a Senhora Presidente da Câmara Municipal 
para Homologação e Adjudicação. 
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