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Aos nove dias de dezembro de 2014 às nove horas, na sala de reuniões desta 

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação nomeada pela 

portaria nº 001/2014, reuniram-se para procederem ao recebimento, abertura e 

julgamento das propostas de habilitação e preços referente a TOMADA DE PREÇOS 

Nº 007/2014, que tem por objeto a seleção de proposta para contratação de empresa 

para prestação de serviços de assessoria na estruturação de leilões públicos 

eletrônicos e presenciais, para venda de bens do Município de Planalto - Pr, com 

utilização de recursos de tecnologia da informação, por meio de plataforma de 

transação via WEB. Tendo como máximo correspondente a execução dos serviços, 

objeto deste ato convocatório a importância 10% (dez por cento), pertinente ao 

percentual calculado sobre cada lote arrematado nos leilões realizados, que propõe 

os arrematantes ao pagamento pela prestação dos serviços. Iniciada a reunião 

constatou-se que 01 (uma) empresa retirou edital, sendo ela: MAISATIVO 

INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. Em seguida, procedeu-se à abertura do 

envelope nº 01 contendo documentação de habilitação, e após analisar 

minuciosamente a documentação, a comissão Julgadora declarou a empresa 

devidamente habilitada, qual seja, MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS 

LTDA. Na sequência, após a proponente recusar expressamente quanto ao direito de 

interpor com recursos pertinente a primeira fase da licitação (habilitação), procedeu-

se abertura do envelope nº 02 contendo proposta de preços, onde constatou-se que a 

empresa MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA foi a empresa 

considerada vencedora do certame, apresentando sua proposta na importância de 

10% (dez por cento), Conforme descrito no edital TOMADA DE PREÇOS Nº 

007/2014, o critério de Julgamento adotado foi o menor percentual de 

cobrança/arrematante. O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 meses 

contados a partir da data de sua assinatura. A empresa MAISATIVO 



INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. declarou expressamente que não pretende 

recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou a proposta, renunciando 

assim, ao direito de recurso e ao prazo. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 

presente em única via que depois de assinada será remetida ao executivo para 

homologação. 

 

 

LUIZ CARLOS BONI 

Presidente 

747.491.029-20 

CARLA FATIMA MOMBACH 

STURM 

Membro 

027.056.719-43 

 

PAULO SEZAR SCHMITT 

Membro 

911.604.729-04 

 

 

 

 

FABIO LUIZ LOBO MAZZA 

JUNIOR 

Maisativo Intermediação de Ativos 

Ltda. 

  

 

 

 

   

 


