
 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DO CONVITE N° 007/2015 
Às quinze horas do dia vinte e dois 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 execução de 
instalação elétrica no Pavilhão Permanente de Exposições. Inicialmente constatou-se o envio 
dos envelopes das seguintes licitantes: 1) INSTALADORA ELÉTRICA LONGHINI LTDA, 
CNPJ 02.485.146/0001-08, não representada; 2) COMERCIAL PREGON DE MATERIAL 
ELÉTRICO LTDA – EPP, CNPJ 44.495.554/0001-82, não representada e 3) PEDRO 
MANTOVANI ITÁPOLIS – ME, CNPJ 03.428.458/0001-34, 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 a 
empresa INSTALADORA ELÉTRICA LONGHINI LTDA apresentou a Certidão Negativa 
relativa a Tributos Federais vencida, contudo por ser beneficiária da Lei Complementar nº 
123/06, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de certidão válida. 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 
INSTALADORA ELÉTRICA LONGHINI LTDA pelo valor total de R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais); 2º Lugar a empresa PEDRO MANTOVANI ITÁPOLIS – ME pelo valor 
total de R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais) e 3º lugar a empresa 
COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, pelo valor total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais). Todas as propostas foram rubricadas pelos membros da 
Comissão. Abrem-se os prazos legais para recurso. Nada mais a tratar, segue a presente ata 
assinada por todos. 
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