
 

 

JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

PROPOSTA 

O Município de Ibatiba - ES torna público para ciência dos interessados, a decisão 

do julgamento dos documentos de habilitação e propostas apresentados pelas 

empresas JR CONSTRUTORA EIRELI e SERRANA CONSTRUTORA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA ME, Processo Licitatório nº 038/2020, na modalidade 

Tomada de Preços nº 013/2020, que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em execução de obras de engenharia, com fornecimento de mão de 

obra e material para executar serviços de Pavimentação da Rua Projetada, Bairro 

Floresta, no Município de Ibatiba-ES. A Comissão Permanente de Licitação tendo em 

vista o posicionamento do setor de Engenharia, e análise dos demais documentos de 

habilitação, conforme ata de sessão realizada no dia 23 de julho de 2020, decide pela 

HABILITAÇÃO das empresas JR CONSTRUTORA EIRELI e SERRANA 

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Tendo em vista o termo de 

renúncia firmado pelas empresas, procedeu-se com a abertura dos envelopes de 

propostas. A Comissão Permanente de Licitação decide pela CLASSIFICAÇÃO das 

propostas apresentadas pelas empresas: JR CONSTRUTORA EIRELI no valor global 

de R$ 41.416,48 (quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito 

centavos) e SERRANA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME no 

valor global de R$ 51.520,89 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e 

nove centavos). A empresa vencedora foi a JR CONSTRUTORA EIRELI totalizando o 

valor global de R$ 41.416,48 (quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e 

quarenta e oito centavos). Do julgamento dos documentos de proposta, as empresas 

firmaram Termo de Renúncia Expresso quanto ao prazo para interposição de recurso 

quanto aos documentos de proposta. Comissão Permanente de Licitação de Ibatiba-

ES.  

Município de Ibatiba-ES, 24 de julho de 2020. 
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