
 
 

ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE CONVITE Nº 02/2013 - CMLS 
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às nove 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 23/2013, composta pelos Senhores: Alexandre Gurtat Junior - 
Presidente, Gilmar Zocche – Secretário, Aldemar Becker da Silva – membro, 
Everson Mesquita  - Membro, para tratarem a respeito da Licitação – Convite 
N.º 02/2013, a qual tem por objetivo a contratação de empresa para prestação 
de serviços para Rede Interna e Internet, visando atuar nas áreas de controle 
de endereçamento e distribuição da rede, controle de banda de internet, 
aceleração de HTTP (Proxy/cachê), monitoramento e classificação de conteúdo 
web, balanceamento de links de internet, automatização de envio de arquivos 
para nuvem (cloud computing), gerenciamento de entrada de novos usuários 
na rede e gerenciamento geral de tabelas (NAT), Firewall de proteção Interna e 
Demais sistemas para gerenciamento e controle de rede e internet, e Sistema 
Automático de atualização dos Sistemas Contábeis e backup automático do 
SCP 550 (sistema de contabilidade), Plataforma de Implantação: LINUX em 
conformidade com as especificações do Edital de Licitação. A Comissão de 
Licitação atestou que foram convidadas as seguintes empresas: Hulse & Mello 
Ltda – Me, Emmanuel Pimentel – Me, Cleverson Zortea – Me. 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 Cleverson Zortea, o qual foi verificado e rubricado por 
todos os presentes, verificando-se que a mesma apresentou todos os 
documentos exigidos de acordo com o Edital, estando portanto habilitada. Foi 
aberto o envelope de habilitação da empresa Emmanuel Pimentel, 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 Hulse e Mello 
Ltda, a qual também apresentou todos os documentos exigidos no Edital, 
sendo conferidos pelos membros da Comissão de Licitação, 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 
Cleverson Zortea - Me, a qual apresentou sua proposta  com o valor mensal de 
R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais) totalizando R$ 28.440,00 (vinte 
e oito mil quatrocentos e quarenta reais) com validade da proposta de 60 dias. 
Em seguida foi aberto o envelope contendo a proposta de preços da empresa 
Emmanuel Pimentel - Me, apresentando a proposta com valor mensal de R$ 
2.000,00 (dois mil reais) totalizando R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) com 



 
 

validade da proposta de 60 dias.  Em seguida foi aberto o envelope da 
empresa Hulse e Mello Ltda - apresentando a proposta com o valor mensal de 
R$ 2.187,00 (dois mil cento e oitenta e sete reais) totalizando R$ 26.244,00 
(vinte e seis mil reais e duzentos e quarenta e quatro centavos), 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 
Emmanuel Pimentel - Me, conforme especificação da proposta em epígrafe. 
Nada mais havendo a ser tratado deu-se por encerrada a presente Sessão, a 
qual segue assinada pelos Membros da Comissão de licitação, a qual será 
encaminhada a Senhora Presidente da Câmara Municipal para Homologação e 
Adjudicação. 
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