
 
 
 

Da: Comissão Permanente de Licitação da FHE 

Ao: Sr. Diretor Administrativo da FHE 

 

 

Ass.: Homologação do resultado do processo licitatório referente ao Edital de Licitação nº 

465/2020 - FHE. 

 

 

Objeto: contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada global, para a 

execução dos serviços de reforma do Escritório da Fundação Habitacional do Exército – FHE em 

Porto Velho/RO - ESCPH, situado na Rua Benjamin Constant, nº 530, localizado entre as Av. 

Presidente Dutra e Farquar, Olaria, Porto Velho/RO, com área aproximadamente 110,70m², 

compreendendo a transferência provisória das atividades comerciais para ambiente 

disponibilizado no prédio da 31ª Circunscrição de Serviço Militar (31ª CSM), localizado na 

Estrada Santo Antônio, nº 6122, Vila Militar, área de 24,16m²,  com adequações previstas para 

viabilizar o funcionamento no local e posterior desmobilização para retorno ao local de origem. 

 

 

Sr. Diretor, 

 

 

Informamos que a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se às 10h, do dia 

15/9/2020, para concluir o processo de licitação acima identificado. 

O edital foi publicado no sítio eletrônico da FHE e no Diário Oficial da União, em 

26/5/2020 e no Jornal Madeirão, em 27/5/2020. 

Na sessão de abertura da licitação, realizada em 27/7/2020, as licitantes JBG 

Construções Eireli – EPP, Shekinah Construções e Serviços Eireli – EPP e WM Engenharia, 

Reformas e Manutenção Predial Ltda. – EPP entregaram os documentos de habilitação e as 

propostas de preço, sendo que as 3 (três) empresas foram habilitadas. 

Por oportunidade da análise das propostas de preços, verificou-se que a JBG 

Construções Eireli – EPP apresentou o menor valor, no montante de R$ 271.917,70 (duzentos e 

setenta e um mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos), cujo valor está dentro dos 

patamares mínimo e máximo estabelecidos no instrumento convocatório. O preço global 

ofertado atende aos critérios de classificação estipulados pela FHE, é compatível com o mercado, 

sendo considerado viável, exequível e, portanto, aceitável.       
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Com base nos critérios de avaliação estabelecidos nesta licitação, propomos a 

adjudicação do objeto à licitante JBG Construções Eireli – EPP, pelo valor de R$ R$ 271.917,70 

(duzentos e setenta e um mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos). 

À consideração do Senhor Diretor Administrativo. 

 

 

 

WASHINGTON MOREIRA CORRENTE 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

Homologo a adjudicação do objeto da Licitação nº 465/2020 à licitante JBG Construções 

Eireli – EPP. 

 

 

Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. 

 

 

 
PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA 

Diretor Administrativo - FHE 
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