
 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N° 004/2015 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de maio de dois mil e quinze, no Auditório 
Municipal Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, nº 330, Centro, 
Ibitinga-SP, presentes o senhor Rodrigo Hortolani Ladeira e as senhoras Marisa Aparecida 
Constantino Somenci, Marilza Olivia Marchezin  e Geórgia Rachel Zanati, legalmente 
nomeados pela Portaria n° 12.239/2015, deu-se início aos trabalhos de abertura e julgamento 
do Convite em epígrafe, cujo escopo é contratação de empresa para reforma do Chafariz da 
Praça Rui Barbosa. Inicialmente constatou-se o envio dos envelopes das seguintes licitantes: 
1) CONSTRUTORA IBITINGA LTDA, não representada; 2) BRASPOLI PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, não representada; 3) CONSTRUTORA LUFO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP, não representada.  Prosseguindo, a 
Comissão verificou os envelopes quanto a inviolabilidade e rubricou em seus fechos. Em 
sequência, iniciou-se a abertura dos Envelopes de documentos para análise. Após análise 
constatou-se que todas as empresas foram consideradas HABILITADAS. Prosseguindo foram 
abertos os envelopes contendo as propostas e foi verificado que todas as empresas atenderam 
aos requisitos exigidos no edital. A comissão verificou que a proposta da empresa BRASPOLI 
apresentou divergência na multiplicação de alguns itens da proposta sendo corrigido pela 
comissão. Seguindo obteve-se a seguinte classificação: 1º Lugar a empresa BRASPOLI 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP pelo valor total de R$ 14.180,97 (quatorze 
mil cento e oitenta reais e noventa e sete centavos); 2º Lugar CONSTRUTORA LUFO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP pelo valor total de R$ 14.187,71  e 3º lugar  
CONSTRUTORA IBITINGA LTDA, pelo valor total de R$ 14.190,90. Todas as propostas 
foram rubricadas pelos membros da Comissão presentes. Abrem-se os prazos legais para 
recurso. Nada mais a tratar, segue a presente ata assinada pelos presentes. 
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