
 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N° 005/2015 
Às quinze horas do dia vinte e seis de maio de dois mil e quinze, no Auditório Municipal 
Edifício Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, nº 330, Centro, Ibitinga-SP, 
presente o senhor João Paulo Baptista e as senhoras Marisa Aparecida Constantino Somenci, 
Marilza 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 a locação de equipamentos de som, iluminação e 
produção dos palcos dos shows e iluminação do espaço rave para a 42ª Feira do Bordado a ser 
realizada no Recinto Permanente de Exposições. Inicialmente se constatou os envelopes dos 
seguintes licitantes interessados: 1) JORGE ANTONIO CHEL ME, CNPJ 
04.673.445/0001-93, representada pelo Sr Jorge Antonio Chel, portador do CPF 131.940.028-
05; 2) VW ESTRUTURA METÁLICA E EVENTOS LTDA ME, CNPJ 54.257.126/0001-
75, representada pelo Sr Valter Barion Filho, portador do CPF 020.104.798-58; 3) J DE O 
SOUZA EVENTOS ME, CNPJ 15.734.600/0001-50, representada pelo Sr José Lazaro 
Nascimento Júnior, portador do CPF 081.349.568-74 e 4) N. L. PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME, CNPJ 10.445.586/0001-51, representada pela Sra Luciana Cristina 
Calefi, portador do CPF 149.632.468-48. Prosseguindo, a Comissão verificou os envelopes 
quanto a inviolabilidade e rubricou em seus fechos. Ofereceu os envelopes aos representantes 
para vistas e rubricas. Em sequência, iniciou-se a abertura dos Envelopes para análise. Após 
análise da documentação apresentada, verificou-se o pleno atendimento das exigências do 
edital por parte de todos os licitantes, portanto, TODAS as empresas foram consideradas 
HABILITADAS. Esclarece-se que todas as licitantes se declararam Microempresas, podendo 
se valer dos benefícios da Lei Complementar 123/06. As documentações foram oferecidas 
para vistas e rubricas dos representantes presentes. Questionados, nada tiveram a declarar 
concordando com a decisão da Comissão de Licitações. Consultados, todos os representantes 
declinaram do direito de recurso quanto a fase habilitatória, autorizando a sequencia da sessão 
e abertura dos envelopes proposta. Abertos os envelopes e verificadas, as propostas foram 
classificadas como segue: 1º lugar a empresa J DE O SOUZA EVENTOS ME pelo valor 
global de R$ 66.700,00 (sessenta e seis mil e setecentos reais); 2º lugar a empresa JORGE 
ANTONIO CHEL ME pelo valor global de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais); 3º 
lugar a empresa N. L. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME pelo valor global de R$ 
68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais) e 4º lugar a empresa VW ESTRUTURA 
METÁLICA E EVENTOS LTDA ME pelo valor global de R$ 79.000,00 (setenta e nove 
mil reais). As propostas foram oferecidas aos representantes para vistas e rubricas. Aberto 
espaço para manifestação, nada tiveram a declarar. Abrem-se os prazos legais para recurso. 
Nada mais a tratar, segue a presente ata assinada pelos presentes. 
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