
 
 

 
 

ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE  
PROPOSTA DE PREÇOS 

CARTA CONVITE 003/2010. 
 
 
Aos 20 dias do mês de julho de 2010, às 10h, no Conselho Regional de Economia – 6ª Região – 
Paraná, sito à Rua Professora Rosa Saporski, nº 989 – Mercês – Curitiba – PR, reuniu-se em sessão 
pública, Juarez Trevisan, presidente da Comissão de Licitação do CORECON-PR, incumbido de dirigir e 
julgar o procedimento licitatório da Carta Convite N.º 003/2010 e Amarildo de Souza Santos, Gerente 
Executivo do CORECON-PR, com o objetivo de receberem e abrirem o invólucro contendo a proposta 
de preços da Licitante Servopa S/A Comércio e Industria, conforme estabelecido no certame realizado 
em 14 de julho de 2010. Iniciou-se os trabalhos com a abertura do novo envelope número 02, 
protocolado pela licitante em 19 de julho de 2010 – Envelope número 02 – Proposta de Preços: 
Constataram-se os seguintes valores: Item 1.1 Objeto da Compra: R$ 41.950,00 (quarenta e um mil, 
novecentos e cinqüenta reais). Item 1.2 Objeto da Venda: R$ 9.050,00 (nove mil e cinqüenta reais). 
Valor final do objeto compra menos o objeto da venda: R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos 
reais). Pelos valores apresentados, e não havendo nenhuma objeção, declara-se vencedora do 
certame a empresa Servopa S/A Comércio e Indústria a qual apresentou o seguinte veículo: 01 (um) 
veículo Zero KM, fabricação nacional, marca Volkswagen, ano de fabricação 2010 – modelo 2011, tipo 
sedan, modelo Voyage 1.6 – 4 portas motorização 1.6 – 8 válvulas, bi combustíveis (álcool e/ou 
gasolina), potência 101 CV`s (100% gasolina) até 104 CV´s (100% álcool), transmissão manual de 05 
marchas à frente e 01 à ré, direção hidráulica, ar condicionado (quente e frio), desembaçador do vidro 
traseiro, limpador do pára-brisa com temporizador, bancos dianteiros  reclináveis com apoio de 
cabeça, 2(dois) apoios de cabeça traseiros, banco do motorista com regulagem de altura, vidros 
elétricos, travas elétricas, sistema de alarme com acionamento a distância (remoto), faróis e lanterna 
de neblina, vidros verdes, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, compartimento de 
carga para 480 litros, reservatório de combustível para 55 litros, capacidade para 05 ocupantes, 04 
portas laterais e 01 traseira (porta-malas), hodômetro e relógio digital, imobilizador eletrônico de 
ignição, pneus 175/70 R14, rodas de aço aro 14, supercalotas, tomada 12 V, jogo de tapetes de 
borracha e demais características especificadas no Edital. Observa-se que o valor total da presente 
licitação era de no máximo R$ 42.000,00 para compra e no mínimo R$ 9.000,00 para venda não 
causando nenhum prejuízo para administração em virtude da apresentação de apenas uma proposta. 
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai 
assinada pelo Presidente da Comissão e pelo Gerente Executivo do CORECON-PR. 
 
 
Curitiba, 20 de julho de 2010. 
 
Juarez Trevisan  _______________________________________________________ 
 
 
Amarildo de Souza Santos  ______________________________________________ 
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