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Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 09:00 horas, em sessão pública, 

sob presidência do Senhor LUIZ CARLOS BONI e membros os Senhores CARLA FÁTIMA 

MOMBACH STURM E PAULO SEZAR SCHMITT, reuniu-se a Comissão de Licitação 

designada pela Portaria nº 001/2014, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 

entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 

001/2014. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como proponentes as 

empresas: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E CONSTRUTORA 

VALE DO CAPANEMA LTDA., representadas, respectivamente, pelos senhores IVO 

ANTONIO MULLER E VALCIR MACHADO DE MELLO. Os senhores representantes, após 

se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que 

o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do 

edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos 

representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à 

abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos 

membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes 

das proponentes presentes. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a 

documentação do envelope nº 1 de todas as proponentes participantes. Como todas apresentaram 

sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou 

as mesmas habilitadas. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, o Senhor 

presidente acordou com todas as proponentes, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser 

assinada pelos representantes de todas as proponentes, e que, em ato contínuo, serão abertos os 

envelopes nº 2 contendo as propostas de preços. A seguir, procedeu-se à abertura destes, por lote, 

lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: lote n° 01: proponente: MICEMETAL 

MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., R$ 99.815,55 (noventa e nove mil, oitocentos e 

quinze reais e cinquenta e cinco centavos), lote n° 02: proponente MICEMETAL MULLER 

INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., R$ 99.815,55 (noventa e nove mil, oitocentos e quinze 

reais e cinquenta e cinco centavos); lote n° 03: proponente CONSTRUTORA VALE DO 

CAPANEMA LTDA., R$ 99.900,43 (noventa e nove mil, novecentos reais e quarenta e três 

centavos), proponente: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., R$ 

100.000,00 (cem mil reais); lote n° 04: proponente CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA 

LTDA., R$ 99.957,33 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e três 

centavos), proponente: MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., R$ 

100.000,00 (cem mil reais) As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos 

presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. 

Deixada livre a palavra, manifestaram a expressamente a renúncia do direito de interposição de 

recursos pertinente a segunda fase da licitação (julgamento das propostas de preços), os 

representante das empresas MICEMETAL MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E 

CONSTRUTORA VALE DO CAPANEMA LTDA. o Senhor presidente após comunicar aos 



interessados presentes o resultado final da licitação, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos 

eu, CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM secretária, lavrei a presente ata que lida  e achada 

conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das 

proponentes presentes. 
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