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ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  E PROPOSTAS COMERCIAIS 

 
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 
sala de licitações, reuniu-se o Presidente e os membros da Comissão 
Permanente de Licitação devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na 
forma do  Decreto nº 1.493/2015 para o ato de abertura da sessão da licitação 
sob a modalidade Concorrência Pública nº 001/2015 cujo objeto visa 
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Projeto 
Pavimentação/Recapeamento de Vias Urbanas do Município de Pimenta/MG 
em Atendimento ao Contrato de Repasse n. 1008583-96/2013 - Ministério das 
Cidades, incluindo o fornecimento de todo o material. Embora muitas 
empresas tenham realizado visita técnica, manifestaram interesse em participar, 
protocolando os envelopes 01 (habilitação) e 02 (proposta de preços) até as 
08hs30min do dia 01/06/15 apenas as seguintes empresas, da seguinte forma: 
UNIBASE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.802.403/0001-42, com sede administrativa na Rua Santa Cruz, 
nº 510, sala 201, 2º andar, Bairro Centro, Betim/MG, endereço eletrônico: 
unibase@unibaseconstrucao.com.br a qual protocolou os envelopes junto a 
Comissão de Licitação em 28/05/2015, assim, nesta sessão, não há 
representante presente desta licitante e PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, com sede administrativa 
na Avenida Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Bairro Jardim Altamira, 
Muzambinho/MG, endereço eletrônico: engenharia@pavidez.com.br, 
representada nesta sessão por Cássio Henrique Inacarato, pessoa física inscrita 
no CPF sob o nº 030.750.426-33, telefone (37) 9904-3134. Na presença do 
representante da licitante PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA o presidente iniciou a 
sessão conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-se à 
abertura dos envelopes 01 referente à habilitação solicitando ao representante a 
análise e rubrica em todos os documentos de todos os licitantes participantes. 
Após minuciosa análise da documentação, inclusive validação das certidões 
online, foi constatado por esta comissão de licitação que as licitantes 
participantes atenderam a todas as exigências do edital quanto aos requisitos de 
habilitação. Assim sendo, delibera-se por habilitar todas as licitantes para 
participação na próxima fase deste certame. A licitante UNIBASE ENGENHARIA 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA enviou o Termo de Desistência recursal junto à 
documentação de habilitação, nos termos do item 7.2.6 o qual prevê que “a 
desistência do direito de interpor recursos deverá ser formalizada em declaração 
escrita, conjunta ou individual, de todas as licitantes, ou ainda na própria Ata da 
Sessão, ou ainda poderá ser enviada junto á documentação de habilitação, 
conforme Anexo II”. Visando agilizar o procedimento licitatório, esta comissão 
solicita ao representante da licitante PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, caso queira, 
a renúncia do prazo recursal o que possibilita a imediata abertura dos envelopes 
02 referente às propostas comerciais. Com a concordância do representante da 
licitante foi lavrado Termo de Desistência Recursal que será incorporado ao 
processo. Ato contínuo passou-se à abertura dos envelopes 02 referente às 
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propostas comerciais. Inicialmente foram analisados os requisitos 
formais/materiais e em seguida constatou-se que os valores apresentados pelas 
licitantes foram: 
Item 01 – Projeto de Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Pimenta/MG 

Licitante Valor 

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA R$267.894,88 

UNIBASE ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA R$293.991,76 

Da análise das propostas verifica-se o que segue: a licitante UNIBASE 
ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA descumpriu a exigência contida no 
item 6.3.6 o qual prevê que “para elaboração da proposta de preço, deverá ser 
observado o teto máximo para preços unitários e totais, definidos na Planilha 
Orçamentária de Custos anexo a este edital, não podendo a proposta de preços 
ultrapassar os valores unitários e totais, sob pena de desclassificação” bem como 
não apresentou Planilha Orçamentária com a composição unitária dos custos de 
todos os itens da planilha e o Cronograma Físico-Financeiro conforme Anexo VIII; 
a licitante PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA cumpriu todas as exigências do edital 
com relação à proposta comercial. Diante disto, delibera-se por desclassificar a 
proposta da licitante UNIBASE ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA por 
não ter atendido as exigências do edital. A proposta da licitante PAVIDEZ 
ENGENHARIA LTDA foi classificada. Sendo o critério de seleção da proposta 
mais vantajosa para a Administração, o Menor Preço Global e, estando o preço 
apresentado em pleno acordo com o teto máximo estipulado para esta licitação, 
com os preços de mercado, termo de referência e demais condições do edital, a 
Comissão Permanente de Licitação declara a licitante PAVIDEZ ENGENHARIA 
LTDA vencedora do certame pelo valor global de R$267.894,88 (duzentos e 
sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). 
Em nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, 
encaminhando o procedimento para autoridade superior para a competente 
homologação. Lavra-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por 
quem de direito. 


