
 

 

 

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTA REAPRESENTADA DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 

2478/2019 
Às nove horas e trinta minutos do dia dez do mês de julho 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, João Paulo Baptista e Silvano Supino Ferraz e as 
senhoras Geórgia Rachel Zanati e Débora Virgínia Baptista, sob a presidência do primeiro, 
legalmente nomeados pela Portaria n° 13.427/19, deu-se início aos trabalhos de julgamento 
da proposta reapresentada para a Concorrência em epígrafe, cujo escopo é a contratação de 
empresa para conclusão da construção de uma creche no Jardim Flamboyant. Inicialmente a 
Comissão procedeu a abertura do envelope proposta da empresa de pequeno porte CAIO 
DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ sob nº 
20.281.195/0001-00, protocolado sob número 4913/19. Após as devidas conferências, 
constatou-se o atendimento das exigências do edital. O valor da proposta reapresentada 
para exercer o direito de preferência na contratação é de R$ 882.402,83. Dessa forma, 
classifica-se a presente licitação como segue: 1º lugar CAIO DE OLIVEIRA BATISTA 
CONSTRUTORA EIRELI – EPP pelo valor total de R$ 882.402,83 (oitocentos e oitenta e 
dois mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e três centavos); 2º lugar WALP - 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA pelo valor total de R$ 882.449,62 (oitocentos e 
oitenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos); 3º lugar 
LGR CONSTRUTORA LTDA pelo valor total de R$ 959.466,38 (novecentos e cinquenta 
e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos) e 4º lugar 
CONSTRUTORA IBITINGA LTDA EPP pelo valor total de R$ 964.288,43 (novecentos e 
sessenta e quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). Dê-se 
ciência aos interessados. Nada mais a tratar segue a presente ata assinada por todos. 
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