
 
 

ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº 03/2013   

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às treze 
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 03/2013, 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 foram convidadas três empresas: Damiano & Cia Ltda- ME, 
Adrielle Correa & Cia Ltda –ME, Andrade & Pimentel Ltda - ME. Atestou-
se que foram protocolados tempestivamente os envelopes das três 
empresas: Damiano & Cia Ltda- ME , às 8:30 hs, do dia 04/07/2013, 
Adrielle Correa & Cia Ltda –ME , às 13:02 hs, do dia 04/07/2013, e 
Andrade & Pimentel Ltda - ME. às 15,06 hs, do dia 03/07/2013. Procedeu 
à abertura da sessão, verificando o credenciamento dos proponentes. 
Deu-se a abertura dos envelopes contendo a habilitação dos 
proponentes participantes, iniciando-se pelo envelope de habilitação da 
Empresa Andrade & Pimentel Ltda – Me inscrita no CNPJ 
04.420.804/0001-09, a qual não apresentou a Declaração de 
Obrigações e Declaração de Renúncia constante do Edital, ficando 
portanto, desclassificada.  Dando prosseguimento a abertura dos 
envelopes de habilitação, foi aberto da Empresa Adrielle Correa & Cia 
Ltda – Me CNPJ 14.406.063/0001-57, a qual apresentou todos os 
documentos exigidos, os quais foram conferidos pelos Membros 
presentes, cujo documentos encontravam-se corretos e com as datas de 
validade de acordo com as especificações do Edital, ficando a mesma 
habilitada. Dando seqüência foi aberto o envelope da Empresa Damiano 
& Cia Ltda - Me, CNPJ 05795129/0001-57, verificando-se que a mesma 
apresentou todos os documentos exigidos no Edital, sendo conferidos 
pelos membros da Comissão de Licitação, estando, portanto habilitada. 
Considerando que as empresas habilitadas apresentaram o Termo de 
Renúncia, foi dado prosseguimento a sessão, passando para abertura da 
proposta de preços. Foram abertos os envelopes das empresas 
habilitadas, sendo, Adrielle Correa & Cia Ltda – Me e a Damiano & Cia 
Ltda – Me, declarando a Empresa Adrielle Correa & Cia Ltda – Me, 
vencedora dos seguintes itens 01–10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-24-
25-27-28-29-31, enquanto a Empresa Damiano & Cia Ltda - Me, foi 
declarada vencedora dos itens 2-3-4-5-6-7-8-9-19-20-21-23-26-30.  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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