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ATA 01/2022 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 8 h 

(oito horas) a Diretoria da Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual – 

ADAI via plataforma online Google meet e no uso de suas atribuições, reuniu-se 

para discussão da seguinte pauta: a) análise das propostas do edital 01/2022. O 

presidente conduziu a reunião abrindo para discussão do ponto a) análise das 

propostas do edital 01/2022, visando realizar a classificação e proceder com a 

contratação para a prestação do serviço. Foi realizado a análise documental, 

conforme previsto no item 3 do Edital nº 01/2022. Para a realização dos produtos 1,2 

e 4 desse edital, foi recebida uma proposta, da empresa: MALDONADO & 

DERMMAM ADVOCACIA, CNPJ sob nº 36.882.866/0001-10; Para o produto 3 

desse edital, foi recebida uma proposta, da empresa Apó Consultoria Territorial e 

Ambiental Ltda, CNPJ sob nº 31.968.540/0001-97. Habilitação: MALDONADO & 

DERMMAM ADVOCACIA, Apó Consultoria Territorial e Ambiental Ltda, visto que 

apresentaram os documentos exigidos no edital. Não habilitados: não houve 

participação de outras empresas interessadas para a elaboração dos produtos 

desse edital. A diretoria da entidade entendeu que o processo foi estabelecido de 

forma transparente, com prazos suficientes para a participação dos interessados. É 

de entendimento também da direção que os meios utilizados para divulgação do 

edital, através do site da entidade, garantiram a divulgação do referido edital. O 

mesmo formato foi utilizado em outros editais e teve maior participação, julgando a 

diretoria que não houve maior interesse na participação dessa chamada por outras 

empresas. Ao mesmo tempo, foi ponderado o prejuízo que se tem quando da não 

participação de mais propostas, o que limita a tomada de decisão, levando em 

consideração os critérios estabelecidos pelo edital, em especial o do menor preço. 

Julgamento das Propostas: as propostas apresentadas pelas empresas 

participantes atenderam a forma prevista no edital e são as seguintes: 

Razão Social CNPJ Produto Valor da 

proposta 

Maldonado & Dermmam 

Advocacia 

36.882.866/0001-10 1 15.000,00 

Maldonado & Dermmam 

Advocacia 

36.882.866/0001-10 2 15.000,00 

Apó Consultoria Territorial e 

Ambiental Ltda 

31.968.540/0001-97 3 71.000,00 

Maldonado & Dermmam 

Advocacia 

36.882.866/0001-10  15.000,00 
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Desta forma, foi verificado que a empresa Maldonado & Dermmam Advocacia foi a 

única que se habilitou para a elaboração dos produtos 1,2 e 4 desse edital e 

apresentou as comprovações de qualificação estabelecidos no edital, e a empresa 

Apó Consultoria Territorial e Ambiental Ltda foi a única que se habilitou para a 

elaboração do produto 3 e apresentou as comprovações de qualificação 

estabelecidos no edital para esse produto. Dessa maneira preenchendo os 

requisitos, declarando-se as participantes como vencedoras da cotação. 

Comunique-se aos participantes do resultado, abrindo-se prazo de 2 (dois) dias para 

eventuais recursos nos termos do item 7 do Edital 

 

São Paulo - SP, 28 de junho de 2022. 

 

____________________________________ 

Fernando Fernandes Damasceno Júnior 

 

 


