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ATA Nº 3 DA SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020 
 

Aos trinta (30) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, as nove (09:00) horas, na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal de Jaguarão, sito à Avenida 27 de Janeiro – 422, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela portaria nº. 1202/2019, com a presença dos membros: Sr. Francisco Carlos Farias 

Valente, Sr. Luciano Raimundo Feijó e Sra. Alessandra Duarte Rodrigues, presente também como ouvinte 

funcionário da empresa Borba Engenharia Ltda. não credenciado, para abertura do envelope de PROPOSTA 

da empresa habilitada Borba Engenharia Ltda. CNPJ 30.061.417/0001-25, na Concorrência nº 001/2020 que 
tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para 

Execução de Obras de reparo e manutenção em vias públicas com equipamentos, materiais e mão de obra, 

Processo 2151/2019. PROPOSTA: Da análise e exame da proposta da empresa habilitada, à vista das 
exigências do edital, a Comissão deliberou classificar a proposta da empresa Borba Engenharia Ltda., no 

valor de R$ 3.478.150,39 (Três milhões, quatrocentos e setenta e oito mil cento e cinquenta reais e trinta e 

nove centavos). O critério para a classificação das propostas foi o de menor preço global, depois de 
verificada a sua compatibilidade com a Planilha Orçamentária. Os documentos foram colocados à disposição 

da Comissão de Licitação. Perguntado, não houve manifestação à intenção de recurso contra esta fase. Em 

nada mais havendo, a Sessão foi encerrada, lavrando-se a presente ata que lida e achada conforme, vai 

assinada pela Comissão de Licitação e as empresas participantes do certame licitatório. 
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