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ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE CONTENDO AS  

PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2020 – TOMADA DE PREÇOS N° 014/2020 

 

Aos 04 (quatro) dias do mês de Agosto de 2020, às 15h00 (quinze horas), na Sala da 

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, situada na Rua 

Salomão Fadlalah, nº 255, Centro, tendo em vista que não foi apresentado recurso quanto 

aos documentos de habilitação, foi instalada a sessão de abertura do envelope de Proposta 

de Preços e análise da mesma, oriunda do Processo Licitatório 039/2020, na modalidade 

Tomada de Preços nº 014/2020, 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 Reforma da Creche Municipal Branca de 

Neve, no Município de Ibatiba-ES. Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitação 

atestou que nenhuma empresa participante compareceu. Esteve presente o senhor Cassio 

Vinicius Monteiro de Oliveira, afim de acompanhar a sessão. A Comissão Permanente de 

Licitação, juntamente com os demais participantes e presentes na sessão confirmaram que 

o envelope de proposta de preços das empresas JR CONSTRUTORA EIRELI, ESSENCIAL 

CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME, SUBMARINO 

COMÉRCIO E SERVIÇOS e E. MARQUES BOREL EIRELI, permaneceram lacrados até o 

presente momento. Aberto os envelopes das empresas habilitadas, passou-se para a 

análise e classificação da proposta, onde observou-se o seguinte: a empresa JR 

CONSTRUTORA EIRELI, apresentou proposta no valor global de R$ 54.580,91 (cinquenta 

e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos); a empresa 

ESSENCIAL CONSTRUTORA LTDA, apresentou proposta no valor global de R$ 62.331,78 

(sessenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos); a empresa 

CONSTRUTORA IBATIBENSE LTDA ME, apresentou proposta no valor global de R$ 

66.092,09 (sessenta e seis mil, noventa e dois reais e nove centavos), a empresa 

SUBMARINO COMÉRCIO E SERVIÇOS, apresentou proposta no valor global de R$ 

55.853,49 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove 

centavos) e a empresa E. MARQUES BOREL EIRELI, apresentou proposta no valor global 

de R$ 51.069,42 (cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e quarenta e dois 

centavos). Realizado o julgamento da proposta, constatou-se que a empresa vencedora foi 

a E. MARQUES BOREL EIRELI, totalizando a presente licitação o valor global de R$ 
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51.069,42 (cinquenta e um mil, sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos). 

Encerrada a fase de proposta, a Comissão Permanente de Licitação abriu o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, conforme dispõe o Artigo 109 da Lei 8.666/1993 para interposição de 

recurso quanto aos documentos de proposta, prazo este que finda-se no dia 11/08/2020 às 

18:00hs. Encerrada a sessão, a Ata foi lida por mim, Juliana Tomaz Silveira, Presidente da 

CPL, e por se achar conforme ao ocorrido na sessão foi assinada por todos os presentes. 

Nada mais, Ibatiba (ES) 04 (quatro) de agosto de 2020, às 15:40hs.  
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