
 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
Data: 23/11/2020 
Horário: 14h05  
Licitação na Modalidade: Carta Convite nº 034/2020 
TIPO: Menor Preço 

 
Objeto: A presente Carta-Convite tem por objeto a convocação de empresas e instituições,             
selecionadas através de pleito licitatório, e é realizada em conformidade com os            
procedimentos para licitação constantes no RILAC da ADE SAMPA, e na Normativa Interna             
nº 10 da ADE SAMPA, que estabelece os procedimentos virtuais de contratação, para             
apresentação de Propostas Comerciais, visando à contratação de serviços de adequação           
de interiores, compra e instalação de mobiliários, em atendimento às necessidades do            
Programa TEIA da ADE SAMPA (“Programa”), conforme detalhamento dos serviços          
descritos no Anexo I – Termo de Referência desta Carta-Convite. 
 
No dia e hora supramencionados, no endereço eletrônico designado no Instrumento           
Convocatório, realizou-se a sessão pública online para o recebimento e abertura dos            
arquivos dos envelopes de proposta de preços e documentação dos interessados em            
participar da licitação epigrafada, com a presença de todos os integrantes da Comissão de              
Licitação ao final relacionados. Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão            
Especial de Licitação, após os informes iniciais, verificou-se a presença dos seguintes            
licitantes: i) OCHOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.256.885/0001-33,          
representada pelos Senhores Gregorio Aquilino Ochoa Ronquillo, CPF 212.927.688-19, e          
Israel Jonathan Ochoa Rojas, RNE V181155-X, ii) MORADIGNA CONSTRUÇÕES E          
ASSESSORIA LTDA, CNPJ: 23.527.275/0001-83, representada pela Senhora Josiane        
Maria Ferreira, CPF 412.993.958-05 iii. AMARAL MOURA ENGENHARIA E         
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 30.983.737/0001-32, representada pelo Senhor Carlos        
Eduardo Amaral Nicacio CPF 091.509.619-69, que foram devidamente credenciados. 
 
Após, os licitantes presentes fizeram o upload dos arquivos referente aos três envelopes na              
plataforma http://adesampa.com.br/adeeditais/, conforme indicado em edital. Foi procedida        
a abertura dos arquivos referente aos ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE             
REPRESENTAÇÃO, os documentos foram verificados por todos os membros da comissão           
presentes. Abertos os arquivos, os integrantes da Comissão de Licitação passaram a            
examinar os documentos e constataram que as exigências da Carta Convite nº 034/2020             
tinham sido plenamente cumpridas por todos os licitantes, com a ressalva que a licitante i)               
OCHOA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.256.885/0001-33 apresentou o          
documento de identificação durante a sessão pública através da câmera; 
 
Foi procedida a abertura dos arquivos referentes ao ENVELOPE DE Nº 02 - PROPOSTA              
COMERCIAL, sendo as propostas comerciais neles contidas verificadas na presença de           
todos. Após a análise das proposta a classificação ficou da seguinte maneira: 1) OCHOA              
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CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 280.089,46; 2) MORADIGNA CONSTRUÇÕES E          
ASSESSORIA LTDA, CNPJ: 23.527.275/0001-83 - R$294.995,97 3) AMARAL MOURA         
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 30.983.737/0001-32, - R$ 328.942,72 
 
 
Na sequência, tendo apresentado a menor proposta, a empresa licitante i) OCHOA            
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, foi aberto o ENVELOPE Nº 03, contendo os            
documentos de habilitação jurídica e fiscal discriminados na Carta Convite nº 034/2020;            
após a análise da documentação apresentada, a Comissão de Licitação aprovou toda a             
documentação enviada. Finalizando, o Presidente da Comissão de Licitação autorizou a           
divulgação do link onde se encontram todos os arquivos enviados pelo licitante, dando             
publicidade aos demais licitantes. 
 
  
Após, o presidente da Comissão de Licitação declarou como vencedora a licitante OCHOA             
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 07.256.885/0001-33. Foi determinado,         
ainda, que se aguarde o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis e, sem interposição de                
recurso, remeta-se o procedimento para a presidência da ADE SAMPA para ratificação da             
existência dos motivos que justificam a validade da licitação e, conforme o caso,             
homologação e adjudicação do objeto à licitante considerada vencedora.  
 
São Paulo, 23 de novembro de 2020. 

 
Pela Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA: 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
José Carlos Callegari 
Presidente - Comissão de Licitação  
 
 
 
____________________________________ 
Jéssika Piovezan Fernandes 
Gerente de Programas e Projetos 
 
 
____________________________________ 
Jessica Santos Cerqueira 
Analista de Programas e Projetos 
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____________________________________ 
Paulo Marcelo Tavares 
Diretor da ADE SAMPA 
 
 
____________________________________ 
Natália Marinho da Silva 
Assistente Administrativa de Compras 
 
__________________________________ 
Everton Prates 
Assessor de T.I 
 
 
____________________________________ 
João Melo 
Estagiário do Programa TEIA 
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