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ATA  DE  JULGAMENTO DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO  E  
PROPOSTAS  COMERCIAIS 

 
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze às 
quinze horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o 
Comissão Permanente de Licitação devidamente constituída pelo Sr. Prefeito 
Municipal, na forma do Decreto n. 1.493/2015, para o ato de recebimento e 
abertura dos envelopes apresentados em atendimento ao CONVITE nº 
001/2015 cujo objeto visa a contratação de serviços advocatícios visando a 
defesa dos interesses do município de Pimenta/MG no que se refere à 
recuperação de créditos tributários "contribuições previdenciárias" 
incidentes sobre verbas indenizatórias e cobrança do RAT - Seguro de 
Acidente de Trabalho e do FAP - Fator de Aposentadoria, inclusive com 
patrocínio de ação judicial. Foram convidadas as seguintes empresas: 
SOUZA & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 17.947.408/0001-78, com sede administrativa na Rua Padre 
Abel, nº 242, sala 04, Bairro Centro, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, 
representada por Elon de Souza Silva, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
032.401.316-76; ADVOCACIA DONIZETTI ME, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 00.718.954/0001-34, com sede administrativa na Rua Dom 
Pedro II, nº 238, Bairro Centro, Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, representada 
por José Donizetti Gonçalves, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 
358.576.506-82; BALDUINO, SILVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 10.901.844/0001-67, com sede 
administrativa na Rua Padre Abel, nº 104, andar 1, sala 01, Bairro Centro, 
Piumhi/MG – CEP: 37.925-000, representada por Junio Balduino Gonçalves, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 002.322.646-35; das quais todas 
enviaram os envelopes via correio contendo os envelopes 01 referente à 
habilitação e 02 referente às propostas comerciais. Não estando presente 
nenhum dos representantes das licitantes, o presidente iniciou a reunião 
conferindo a inviolabilidade dos envelopes e em seguida passou-se a abertura 
dos envelopes referentes à habilitação. Após minucioso exame da 
documentação, inclusive validação das certidões online verificou-se que os 
documentos apresentados pelas empresas atendem a todas as exigências do 
edital, sendo, portanto declaradas habilitadas. Com o intuito de agilizar o 
procedimento e conforme previsão editalícia, as empresas participantes 
desistiram do prazo recursal enviando o Termo de Desistência Recursal (os 
quais constam da documentação de habilitação e serão incorporados no 
processo) o que possibilita a imediata abertura dos envelopes 02 (propostas 
comerciais) das empresas participantes/habilitadas. Em seguida, procedeu-se 
à abertura dos envelopes referente às propostas comerciais. Após análise e 
verificação das propostas apresentadas, constatou-se que as empresas 
habilitadas apresentaram propostas em consonância aos termos exigidos no 
edital quanto aos requisitos formais. Em análise dos preços verificou-se que os 
mesmos estão em acordo com os preços praticados no mercado. Ato contínuo 
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procedeu-se ao lançamento das propostas no Sistema Informatizado de 
Compras e apuração do processo. Após a apuração constatou-se que os 
menores preços apresentados e os vencedores foram os constantes no 
relatório retro, parte integrante desta ata. Contudo a presente licitação totalizou 
a importância de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Ato contínuo 
encaminha-se o presente certame para o competente Parecer Jurídico e 
posterior Homologação pela autoridade competente. Em nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, lavrando-se a presente ata, 
que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
 
 


