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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

DA CARTA CONVITE Nº 001/2020 
 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sede da 
Câmara Municipal de Capivari, situada na Avenida Tarsila do Amaral, 490, Distrito 
Industrial Doutor Jovenil Forti, Capivari/SP, foram reunidos os membros da Comissão de 
Licitações sob a presidência da Sra. Fernanda Maria Dantas Grigolon para o ato de 
recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta da Carta Convite nº 
001/2020, do tipo menor preço por lote, que trata da escolha da proposta mais vantajosa 
visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solo 
grampeado, reparos e manutenção no muro de arrimo do estacionamento inferior do prédio 
da Câmara Municipal de Capivari, bem como reparos no mezanino do Plenário, com 
fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais e insumos necessários à 
execução do objeto do presente certame, conforme especificações e quantidades 
constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Ato Convocatório. Consta nos 
autos que o edital do Convite foi remetido às empresas: “EZAN ENGENHARIA 
GEOTÉCNICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, UNICOM CONSTRUÇÕES E 
TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA., WYDE ENGENHARIA E EMPREITEIRA DE 
OBRAS LTDA., ENGESTAB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., PRESERVA 
ENGENHARIA LTDA., INFRASOLO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. E 
GEOCONCRET SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.”. Consta, ainda, que houve a 
publicação do aviso da licitação no Diário Oficial do Estado, fls. 174, na data de 13 de 
março de 2020, Diário Oficial do Município, fls. 04, na data de 13 de março de 2020 e que 
esteve disponível para download no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Capivari, 
desde o dia 13 de março de 2020. O edital esteve disponível para consulta em quadro de 
avisos desde o dia 13 de março de 2020. Iniciados os trabalhos, a empresa UNICOM 
CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA. protocolizou 
tempestivamente os envelopes de habilitação e proposta, tendo seu representante 
comparecido à sessão. Apesar de terem sido convidadas regularmente sete empresas, 
somente uma demonstrou interesse em participar do presente certame. Conforme 
demonstrado houve também ampla publicidade da licitação. Assim, considerando que os 
serviços a serem executados são de extrema importância para a Edilidade, a fim de 
preservar a segurança das pessoas e a conservação do próprio público, a Comissão optou 
por dar prosseguimento ao presente certame apenas com uma licitante. Após a verificação 
da inviolabilidade dos envelopes protocolados pela empresa licitante, a Comissão procedeu 
à abertura do envelope de habilitação. Da análise dos documentos foi constatado que a 
empresa atendeu a todas as exigências constantes no edital, sendo declarada, portanto, 
habilitada no certame. Seguindo os trâmites legais, a empresa renunciou em sessão ao 
direito de interpor recurso da fase de habilitação. Desta forma, os membros da Comissão 
de Licitação procederam à abertura do envelope de proposta da empresa habilitada, e 
verificou-se que os preços constantes no envelope para o objeto do certame eram 
inferiores àqueles definidos como de aceitabilidade máxima no ato convocatório, nos 
seguintes termos: 
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Empresa Licitante 
Valor Global do 

Lote 1 
Julgamento MENOR PREÇO 

POR LOTE 
UNICOM CONSTRUÇÕES E 
TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS 
LTDA. 

R$ 189.487,80 PROPOSTA VENCEDORA 

 

Empresa Licitante 
Valor Global do 

Lote 2 
Julgamento MENOR PREÇO 

POR LOTE 
UNICOM CONSTRUÇÕES E 
TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS 

LTDA. 
R$ 36.714,52 PROPOSTA VENCEDORA 

 

Porém, ficou verificada a ausência do Cronograma Físico Financeiro, item indispensável, 

conforme consta do Edital; diante disso, foi concedido a Empresa prazo de 24 horas para o 

envio do documento faltante. Após, considerando o critério de julgamento da licitação, 

como o de Menor Preço por Lote e que a proposta ofertada pela licitante participante está 

aquém do valor referencial apurado pela Administração, a Comissão de Licitação declarou 

a empresa UNICOM CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS CONSTRUTIVAS LTDA. como 

vencedora dos LOTES 1 e 2 do presente certame licitatório. Dando prosseguimento, a 

licitante foi consultada sobre a intenção de interpor recurso da fase de proposta e 

renunciou. Em nada mais havendo, a sessão foi encerrada, lavrando-se a presente ata que 

será devidamente assinada pelos membros da Comissão de Licitações e representante da 

empresa presente. 

 
 
_______________________       _____________________       ______________________ 

Fernanda M. D. Grigolon Naiara S. Santos Durães  Paulo Fernando Piazza 

Presidente 
 

 
 
 
 

Secretária Membro 
 
 
 
 

Roberto de Lima 
_____________________________________ 

Denilson Jorge Araujo Bezerra de Menezes 
Representante da Empresa Unicom Construções e Tecnologias Construtivas LTDA 


