
 
 

Ata de Análise das Propostas de Preço 

Licitação nº 465/2020 – FHE 

 

 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas, a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), designada pela Portaria nº 10, de 23 de julho de 2020, expedida 

pela Presidência da FHE, reuniu-se para a análise das proposta de preço das empresas participantes 

da Licitação n° 465/2020, que tem por objeto a 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. I) Da análise: ao exame da proposta de preço apresentada pela licitante JBG 

Construções Eireli – EPP, após diligências efetuadas no cronograma físico-financeiro, verificou-se 

que a planilha orçamentária e o preço global estão de acordo com os critérios de classificação 

estipulados pela FHE, constantes do Instrumento Convocatório. II) Do resultado: o Presidente da 

CPL, com a concordância dos demais membros, declarou a licitante JBG Construções Eireli – EPP 

vencedora do processo de Licitação nº 465/2020, por apresentar valores em consonância com os 

praticados no mercado, sendo a proposta viável, exequível e, portanto, aceitável pelo valor de R$ 

271.917,70 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e dezessete reais e setenta centavos), e propôs 

submeter este resultado à homologação do Diretor de Administração da FHE, após o decurso do 

prazo recursal. Não havendo mais assuntos a tratar, eu, Carmen Silvia Soares Fonseca, lavrei a 

presente Ata, que vai assinada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

  

 

 

WASHINGTON MOREIRA CORRENTE 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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