
 

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS 
N° 018/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7550/2019 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de outubro do ano de dois mil e 
dezenove, 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, Silvano Supino Ferraz e João Paulo 
Baptista e a senhora Geórgia Rachel Zanati, sob a presidência do primeiro, legalmente 
nomeados pela Portaria n° 13.427/19, deu-se início aos trabalhos de abertura e julgamento 
da Tomada de Preços em epígrafe, cujo escopo é a revitalização de área do terminal 
rodoviário (Convênio nº 200/2018/DADETUR). Compareceu como interessada a 
empresa IZABELA CARLA MORINI DE GODOY - ME, CNPJ sob o nº 
07.078.354/0001-06, representada pelo Sr. Alicio Franco de Godoy Junior, portador do RG 
nº 26.878.872-8 e do CPF nº 181.967.958-66. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi 
aberto o envelope contendo os documentos habilitatórios da empresa participante. 
Analisada a documentação, a empresa participante foi considerada HABILITADA. 
Questionado acerca de intenção de interposição de recurso da fase documental, o licitante 
presente declinou concordando com a decisão da Comissão. Dessa forma, foi aberto o 
envelope contendo a proposta de preço da empresa participante. Analisadas a proposta, foi 
constatado o atendimento das exigências. Assim, classifica-se: 1º lugar a empresa 
IZABELA CARLA MORINI DE GODOY - ME pelo valor global de R$ 55.596,08 
(cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos). A proposta foi 
oferecida ao representante que, após vistos, nada teve a declarar. Abrem-se os prazos legais 
a partir da publicação do presente resultado. Nada mais a tratar segue a presente ata 
assinada por todos. 
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