
ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE CONVITE Nº 01/2013 - CMLS 
Aos Dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dezeseis 
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 
04/2013, composta pelos Senhores: Darci Massuqueto  - Presidente,  Gilmar 
Zoche – Secretário, Ademar Becher da Silva e Everson Mesquita - Membros, 
para tratarem a respeito da Licitação – Convite N.º 01/2013, a qual tem por 
objetivo a contratação de empresa de gerenciamento de sistemas para 
Locação de sistemas de contabilidade Tesouraria, recursos humanos,  Controle 
Interno, Controle de Frotas, Compras e Licitações, Portal da Transparência, e 
Hospedagem de Contas Públicas, Patrimônio, Histórico Funcional e Suporte 
Técnico Operacional. em conformidade com as especificações do Edital de 
Licitação. A Comissão de Licitação atestou que foram convidadas as seguintes 
empresas: Andreiv e Provin Ltda – ME, Okonoski Contadores Associados Ltda 
e Hulse e Mello Ltda. Verificou-se a participação das três empresas 
convidadas. Deu-se a abertura dos envelopes contendo a habilitação dos 
proponentes participantes. Primeiramente foi aberto o envelope da Empresa 
Okonoski Contadores Associados Ltda, o qual foi verificado e rubricado por 
todos os presentes, sendo que apresentou todos os documentos exigidos, 
estando portanto habilitada. Foi aberto o envelope de habilitação da empresa  
Hulse e Mello Ltda, ficando constatado que a mesma apresentou toda a 
documentação constante do Edital de Licitação, as quais foram conferidas 
pelos Membros da comissão de licitação, cujos documentos encontravam-se 
corretos e com as datas de validade de acordo com as especificações do Edital 
ficando esta também habilitada. Dando seqüência foi aberto o envelope da 
Empresa Andreiv e Provin Ltda - ME, a qual também apresentou todos os 
documentos exigidos no Edital, os quais foram conferidos pelos membros e 
constataram que a certidão negativa de FGTS encontrava-se com data 
vencida, sendo-lhe concedido o prazo de 48 horas para regularização, por se 
tratar de Micro Empresa de acordo com o Artigo 43 da Lei 123 de 2006. Porem 
a Empresa regularizou a situação neste ato de abertura. Os demais 
documentos encontravam-se dentro das normas do edital, restando, portanto, 
habilitada, e considerando que as empresas habilitadas apresentaram o Termo 
de Renúncia, foi dado prosseguimento a sessão. Em seguida deu o início da 
abertura da proposta de preços das empresas, começando pela empresa 
Okonoski Contadores Associados Ltda, a qual apresentou a proposta com o 
valor mensal de R$ 4.050,00 totalizando em R$ 40.500,00 (quarenta mil e 
quinhentos reais), com validade da proposta de 60 dias. Em seguida foi aberto 
o envelope contendo a proposta de preços da empresa Andreiv e Provin Ltda - 
ME, com a proposta no valor mensal de R$ 4.300,00 totalizando em R$ 
43.000,00, (quarenta e treis mil reais), com validade da proposta de 60 dias.  
Finalmente foi aberto o envelope contendo a proposta de preços da empresa 
Hulse e Mello Ltda., com  proposta no valor mensal de R$ 4.150,00, totalizando 



em R$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos reais), com validade da 
proposta de 60 dias. Tendo em vista que o critério de avaliação das propostas 
é o de menor preço, e, tendo em vista que todas as propostas cumpriram com 
as exigências do edital, fica declarada vencedora a empresa Okonoski 
Contadores Associados Ltda, conforme especificação da proposta em epígrafe. 
O Sr. Presidente adjudicou o objeto da presente licitação ao licitante vencedor, 
Okonoski Contadores Associados Ltda. Nada mais havendo a ser tratado deu-
se por encerrada a presente Sessão, a qual segue assinada pelos Membros da 
Comissão de licitação, pelo 1º Secretario da Câmara Municipal, a qual será 
encaminhada, para parecer jurídico e posterior Homologação. 
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