
 

 

 

ATA DE RECEBIMENTO DE NOVA PROPOSTA E CLASSIFICAÇÃO DA 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3258/2020 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de março do ano de dois mil e vinte, 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 João Paulo Baptista e as senhoras Ângela Maria 
Batista Salvador e Débora Virgínia Baptista, sob a presidência do primeiro, legalmente 
nomeados pela Portaria n° 13.679/20, para recebimento, análise e julgamento da nova 
proposta apresentada no Departamento de Compras e Licitações na data de ontem 
17/03/2020 pela microempresa NEW CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ nº 
72.838.477/0001-51(beneficiária da LC 123/06) e classificação final da licitação. Dando 
início aos trabalhos, a COPEL recebeu a proposta e passou a análise. Constatada a 
regularidade e atendimento ao exigido no instrumento convocatório, considerou-se aceita a 
proposta da microempresa NEW CONSTRUTORA LTDA ME no valor global de 
R$ 298.913,69, cobrindo portanto a proposta da empresa não beneficiária da LC 123/06 
NOROMIX CONCRETO S/A. Assim, a COPEL classifica a presente licitação como segue: 
1º lugar a empresa NEW CONSTRUTORA LTDA ME pelo valor global de 
R$ 298.913,69 (duzentos e noventa e oito mil novecentos e treze reais e sessenta e nove 
centavos); 2º lugar a empresa NOROMIX CONCRETO S/A pelo valor global de 
R$ 299.297,91 (duzentos e noventa e nove mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e 
um centavos); 3º lugar a empresa SÓLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM 
LTDA pelo valor global de R$ 357.858,69 (trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e 
cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos); 4º lugar a empresa FORTPAV 
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA pelo valor global de R$ 358.954,01 (trezentos e 
cinquenta e oito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e um centavo) e 5º lugar a 
empresa YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP pelo valor global 
de R$ 383.648,25 (trezentos e oitenta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e 
cinco centavos). Dê-se ciência aos interessados. 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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