
 
 

ATA DE ABERTURA DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 - CMLS 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 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 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 – Tomada de Preço N.º 
01/2013, a qual tem por objetivo a contratação de empresa para 
fornecimento de um veículo novo O km para Câmara Municipal em 
conformidade com as especificações do Edital de Licitação.  A 
Comissão de Licitação atestou que retiraram o edital as seguintes 
empresas: Milenium Veículos Ltda, Tasca Veículos Ltda, Fiat Car – 
Adilson Nenevê & Cia Ltda, Fancar Veículos, Auto Braz, Granvel, - 
Granville Comércio de Veículos Ltda e Sulpar Veículos. Iniciando a 
sessão, atestou-se a participação de apenas um proponente -  
Granvel, - Granville Comércio de Veículos Ltda, a qual 
protocolou seus envelopes tempestivamente, às 14:27 hs, tendo 
como representante no certame a Srtª Siomara Aparecida Martini, 
procuradora. Dando prosseguimento,  foi aberto o envelope de 
habilitação da empresa, sendo verificada a regularidade da 
documentação, os quais foram verificados e rubricados pelos 
membros da comissão e representante da proponente, ficando a 
empresa habilitada. Tendo em vista haver apenas um proponente e 
estando habilitada, e que, a mesma apresentou o termo de renúncia 
quanto à fase habilitatória, foi dado prosseguimento, passando-se a 
abertura do envelope da proposta de preços.  Aberto o envelope, a 
proponente apresentou a seguinte proposta: RENAULT FLUENCE 
DYNAMIQUE 2.0 MANUAL, ano/modelo 2013/2014, com valor de 
r$ 60.000,00 (sessenta mil reais), prazo de validade da proposta 60 
(sessenta) dias e prazo de entrega 60 (sessenta) dias. As 
características do veículo foram apresentadas através de prospecto, 
as quais atendem as características mínimas exigidas no edital, 
ficando a proponente declarada vencedora da licitação, sendo 
adjudicado o objeto do certame ao licitante vencedor.  Nada mais 



 
 

havendo a ser tratado deu-se por encerrada a presente Sessão, a 
qual segue assinada pelos Membros da Comissão e representante 
da proponente, a qual será encaminhada ao setor jurídico para 
parecer e posterior Homologação. 
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Proponente:   Granvel, - Granville Comércio de Veículos Ltda 
Representante:  Siomara Aparecida Martini 

 
 


