
 

 

ATA DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO  DA CONCORRÊNCIA N° 

004/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.909/2022 

Às nove horas do dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e vinte e dois, no 

Auditório da Prefeitura do Município da Estância Turística de Ibitinga, Edifício 

Hélio Fiorentino, localizado na Rua José Custódio, nº 330, Centro, Ibitinga-SP, 

presentes os senhores Rodrigo Hortolani Ladeira, Rafael Jacob Camargo, Marcio 

Renato Negrini e João Paulo Baptista e a senhora Marisa Aparecida Constantino 

Somenci, membros da Comissão Permanente de Licitação, legalmente nomeados 

pela Portaria nº 14.147/2022, sob a presidência do primeiro, deu-se início aos 

trabalhos de abertura e julgamento da Concorrência em epígrafe, cujo escopo é a 

contratação de empresa pra execução serviços complementares no Teatro Municipal 

(Convênio DADETUR n.º 046/2015) e recurso próprio. Inicialmente a Comissão 

verificou a presença da seguinte empresa: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP, 

CNPJ nº 14.173.369/0001-00, representada por Edgard Celso Teixeira, RG nº 

26.214.360-4 e CPF nº 136.727.618-77. Aberto o envelope 01 "Habilitação" do 

interessado, passou-se a analisar os documentos apresentados para habilitação. Ato 

contínuo a Comissão considerou a empresa HABILITADA. Aberto espaço para 

manifestação de recurso, o representante presente declinou. Prosseguindo, a 

Comissão então realizou a abertura do envelope contendo a proposta da empresa 

habilitada. Analisada a proposta e atendidos os requisitos do edital, classifica-se: 1º 

lugar a empresa LGR CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ nº 14.173.369/0001-

00, pelo valor global de R$ 2.229.645,69 (dois milhões duzentos e vinte e nove 

mil seiscento e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) sendo que para 

o LOTE I o valor foi de R$ 704.293,52 e para o LOTE II o valor foi de R$ 

1.525.352,17. Abrem-se os prazos legais. Nada mais a tratar, segue a presente ata 

assinada por todos os presentes. 
 

 

 

Rodrigo Hortolani Ladeira               Rafael Jacob Camargo               João Paulo Baptista 
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