
 

Ata de Análise dos Documentos de Habilitação 

Licitação nº 475/2020 – FHE 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 9 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 da documentação de habilitação das empresas participantes da 

Licitação n° 475/2020, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia, sob regime de 

empreitada global, para a execução dos serviços de reforma do Ponto Fixo de Atendimento da FHE 

no Forte de Copacabana, situado à Praça Coronel Eugênio Franco 1, Rio de Janeiro/RJ (Localizado 

no Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana – M H EX E FC), juntamente com a 

edificação na qual se encontra estabelecido, tratando-se de pequena construção independente, de 

pavimento térreo, com área total de aproximadamente 55,50m², sendo 23,00m² utilizados pela FHE 

e o restante como apoio aos serviços do Forte. I) Da análise da documentação de habilitação: ao 

exame dos documentos, verificou-se que todas as licitantes atenderam integralmente ao solicitado no 

Instrumento Convocatório.  II) Do resultado: diante do exposto, foram habilitadas as licitantes APEC 

Soluções e Serviços Eireli e JL Neto Engenharia Eireli. III) Da abertura dos envelopes contendo 

as propostas de preço: o prazo para a interposição de recursos se encerra em 26/8/2020.  Não 

havendo recursos, fica desde já designada a data de 27/8/2020, às 9h, na sala de licitação nº 215, 2º 

andar da Sede da Fundação Habitacional do Exército – FHE, para a realização da sessão de abertura 

dos envelopes de propostas de preço. Não havendo mais assuntos a tratar, eu, Carmen Silvia Soares 

Fonseca, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente Suplente da Comissão Permanente 

de Licitação. 

 

 

 

 

OTÁVIO FONTOURA SOUTO MAIOR 
Presidente Suplente da Comissão Permanente de Licitação 
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