ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO – CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de fevereiro de dois mil e dezesseis, no Prédio onde
funciona a Prefeitura do Município de Ibitinga, no Departamento de Compras, presentes as senhoras
Geórgia Rachel Zanati, Marisa Aparecida Constantino Somenci e os senhores Luiz Henrique Vido
Pascolati e João Paulo Baptista, membros da Comissão Permanente de Licitação, legalmente
nomeados pela Portaria nº 12.523/2015, deu-se início aos trabalhos de abertura e julgamento da
Concorrência em epígrafe cujo objeto é a concessão de uso nas dependências do Terminal
Rodoviário de Passageiros “Engenheiro Pedro Secanho Neto”. Iniciada a sessão, constatou-se a
presença dos seguintes interessados: 1) SILVIA APARECIDA MORINI, CNPJ nº
23.335.868/0001-48, representada pelo Sr. Valdemir de Souza, portador do RG nº 19.195.762.
Prosseguindo os trabalhos, os envelopes contendo as propostas e os documentos foram recebidos e
vistados pelos membros da Comissão e pelo representante presente. Após análise da documentação
apresentada constatou-se o atendimento das exigências contidas no instrumento convocatório, sendo
a empresa considerada HABILITDA. Questionado acerca da intenção de recurso, nada teve a
declarar o representante presente. Em seguida, foi aberto o envelope contendo a proposta, e após
análise da mesma foi verificado o atendimento dos requisitos constantes do edital. Sendo assim, a
proposta apresentada para a “LOJA 2” foi considerada classificada em 1º lugar pela oferta de R$
292,00 mensais. Abrem-se os prazos legais para recurso. Nada mais a tratar segue a presente ata
assinada por todos os presentes.
Marisa Aparecida Constantino Somenci
João Paulo Baptista
Valdemir de Souza

Georgia Rachel Zanati
Luiz Henrique Vido Pascolati

CONCORRÊNCIA Nº 001/2016
HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto a
concessão de uso nas dependências do Terminal Rodoviário de Passageiros
“Engenheiro Pedro Secanho Neto” do Município de Ibitinga, conforme edital,
HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto do presente certame à empresa: a) SILVIA
APARECIDA MORINI, CNPJ nº 23.335.868/0001-48, para a LOJA 2 pelo valor
mensal de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais
2. Publique-se.
3. Contrate-se.
4. Cumpra-se.
Ibitinga, 08 de março de 2016
Florisvaldo Antonio Fiorentino
Prefeito Municipal

