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Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 9 horas, a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), designada pela Portaria n° 33, de 12 de novembro de 2018, 

expedida pela Presidência da FHE, reuniu-se para a análise da documentação de habilitação das 

empresas participantes da Licitação n° 6/2018, que tem por objeto a contratação de empresa de 

engenharia, sob o regime de empreitada por preço global de material e mão de obra, para a 

execução dos serviços de construção do Posto de Atendimento da FHE em Marabá/PA - PSTMB, 

com área de 146,09m 2 , localizado nas dependências da Vila Militar Presidente Castelo Branco, 

Marabá/PA, juntamente com os serviços de implantação do Órgão Pagador de Inativos e 

Pensionistas - OPIP, com área de 209,78m 2, na mesma localidade. 1) Da análise da documentação 

de habilitação: ao exame dos documentos verificou-se que: a) a licitante Ekos Engenharia Eireli-

ME enviou a documentação de cadastramento no dia 23/10/2018, recebida na FHE em 30/10/2018. 

Em respeito aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da 

legalidade e da igualdade, entre outros, não há possiblidade de aceitar o cadastramento da referida 

licitante, por descumprimento à data limite prevista no item 11.6.1. (24/10/2018, segundo a Errata n° 

1, de 15/10/20 18); b) a licitante IGF Construções e Serviços Eireli-EPP não atendeu ao disposto na 

alínea "j" do item 11.6.4. do edital. A empresa foi constituída há menos de 3 (três) anos, consoante 

informação extraída da Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Pará. c) 

As licitantes Andrade Engenharia Eireli. e Construtora E-Civil Ltda-EP1, atenderam integralmente 

ao solicitado no Instrumento Convocatório. II) Do resultado: diante do exposto, foram habilitadas 

as licitantes Andrade Engenharia Eireli. e Construtora E-Civil Ltda-EPP. Foram inabilitadas no 

presente certame as licitantes Ekos Engenharia Eireli-ME,. e IGF Construções e Serviços Eireli-

EPP. III) Da abertura dos envelopes contendo as propostas de preço: não havendo interposição 

de recurso, fica desde já designada a data de 22/11/2018, às 9h, na sala de licitação n° 303, 30  an 
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da Sede da Fundação Habitacional do Exército FHE, para a realização da sessão de abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preço. Não havendo mais assuntos a tratar, eu, Ana Carolina 

Machado Soares, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros, na 

presença do Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

EDMAR  LIMA DE ~SOUZ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

e 
ROBINSON GILBF1TO  BARBOSA MOUSINHO 

Membro 

Membro 
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Membro 
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Secretária Suplente 
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