
 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N° 006/2015 
Às quinze horas do dia dezessete de junho do ano 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, João Paulo Baptista 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 elaboração de 
projeto de barramento e formação de espelho d’água no Córrego Água Quente e 
procedimentos para obtenção de outorga de implantação de empreendimento e de uso junto ao 
DAEE e autorização de intervenção em área de preservação permanente e supressão de 
vegetação emitida pela CETESB. Inicialmente constatou-se o envio dos envelopes das 
seguintes licitantes: 1) CR AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE EPP, representada por 
Rogério de Souza Oliveira, portador do RG 16.819.802 ; 2) LOGATTI ENGENHARIA 
LTDA, não representada e 3) KADIMA ENGENHARIA LTDA 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, salientando 
que as três empresas participantes declararam serem beneficiadas pela Lei Complementar 
123/06. Dessa fase documental as empresas declinaram da interposição de recurso. 
Prosseguindo foram abertos os envelopes contendo as propostas e foi verificado que todas as 
empresas atenderam aos requisitos exigidos no edital e o obteve-se a seguinte classificação: 1º 
Lugar a empresa pelo valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais); 2º Lugar 
KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP pelo valor total de R$ 58.500,00 e 3º lugar  LOGATTI 
ENGENHARIA LTDA, pelo valor total de R$ 58.700,00. Todas as propostas foram 
rubricadas pelos membros da Comissão e pelo representante presente. Aberto espaço para 
manifestação o representante presente nada quis consignar em ata.  Abrem-se os prazos legais 
para recurso. Nada mais a tratar, segue a presente ata assinada por todos. 
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