
 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO – TOMADA DE PREÇOS Nº 
004/2015 

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de abril de dois mil e quinze, no Prédio onde 
funciona a Prefeitura do Município de Ibitinga, no Departamento de Compras, presentes as 
senhoras Geórgia Rachel Zanati, Marilza Olivia Marquezin e Marisa Aparecida Constantino 
Somenci e o senhor Rodrigo Hortolani Ladeira, membros da Comissão Permanente de 
Licitação, legalmente nomeados pela Portaria nº 12.239/2015, deu-se início aos trabalhos de 
abertura e julgamento da Tomada de Preços em epígrafe cujo objeto é a construção da 2ª etapa 
de uma unidade básica de saúde no jardim dos ipês. Iniciada a sessão, constatou-se a presença 
dos seguintes interessados: 1) Construtora Ibitinga Ltda, representada pelo Sr. Amadeu 
Gustavo Dotti, portador do RG 22.316.654-6; 2) Fabricio Giovani Biazotti ME, não 
representada e 3) Kacel Karam Curi Engenharia Ltda, não representada. Prosseguindo os 
trabalhos, os envelopes contendo as propostas e os documentos foram recebidos e vistados 
pelos membros da Comissão e pelo representante presente. Em seguida, foram abertos os 
envelopes contendo os documentos para verificação da conformidade com o edital. Após 
análise da documentação apresentada a Comissão verificou que a licitante Fabricio Giovani 
Biazotti ME NÃO é cadastrado no Município de Ibitinga, ou seja, não possui CRC e a 
documentação apresentada não atende as exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior ao da abertura dos envelopes, ferindo dessa forma o item 4.2 do instrumento 
convocatório. Leciona o jurista Marçal Justen Filho: “Por isso, a melhor interpretação é a de 

que os interessados em participar deverão apresentar, até três dias antes da data prevista 

para entrega das propostas, toda a documentação necessária à obtenção do cadastramento” 
(in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 264). Ato contínuo a Comissão Permanente de Licitação analisou a 
documentação apresentada pelas demais licitantes e, por unanimidade, INABILITA a 
empresa Fabricio Giovani Biazotti ME e HABILITA as empresas Construtora Ibitinga Ltda e 
Kacel Karam Curi Engenharia Ltda. Os documentos foram oferecidos para vistas e análise do 
representante. Os envelopes contendo as propostas de preços foram colocados em um 
envelope com o timbre da Prefeitura e rubricado por todos os presentes e ficará sob a guarda 
da Comissão Permanente de Licitação. O licitante presente nada teve a consignar em ata. 
Seguem os prazos legais para recurso. A presente decisão será publicada no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo. Nada mais a constar segue a presente ata assinada por todos os 
presentes. 
 
Marisa Aparecida Constantino Somenci                                     Georgia Rachel Zanati 
 
 
Marilza Olivia Marchezin                                                      Rodrigo Hortolani Ladeira 
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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2015 

Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de dois mil e quinze, no Prédio onde 
funciona a Prefeitura do Município de Ibitinga, no Departamento de Compras, presentes as 
senhoras Geórgia Rachel Zanati, Marilza Olivia Marquezin e Marisa Aparecida Constantino 
Somenci e o senhor Rodrigo Hortolani Ladeira, membros da Comissão Permanente de 
Licitação, legalmente nomeados pela Portaria nº 12.239/2015, deu-se início aos trabalhos de 
abertura e julgamento das propostas das empresas habilitadas da Tomada de Preços em 
epígrafe cujo objeto é a construção da 2ª etapa de uma unidade básica de saúde no jardim dos 
ipês. Iniciada a sessão, constatou-se que nenhuma das licitantes enviou representante para a 
sessão. Verificada a inviolabilidade do envelope contendo os envelopes propostas dos 
licitantes, procedeu-se sua abertura. O envelope da empresa inabilitada – FABRICIO 
GIOVANI BIAZOTTI ME – foi separado e ficará a disposição da interessada para retirada. 
Os envelopes das licitantes habilitadas foram abertos e suas propostas analisadas. As 
propostas foram vistadas pelos membros da Comissão. Constatada a regularidade e 
atendimento pleno às exigências editalícias, classificaram-se as propostas como segue: 1º 
lugar a empresa CONSTRUTORA IBITINGA LTDA pelo valor global de R$ 228.977,11 
(duzentos e vinte e oito mil novecentos e setenta e sete reais e onze centavos) e 2º lugar a 
empresa KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA pelo valor global de R$ 
229.548,54 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e quarenta a e oito reais e cinquenta e 
quatro centavos). Dê-se ciência aos interessados. Nada mais digno de registro, segue a 
presente ata assinada por todos. 
 
 
Marisa Aparecida Constantino Somenci                                                   Georgia Rachel Zanati 
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