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Ata de Deliberapao da CPL

Licita?ao n" 8/2018 - FHE

Aos vinte e cinco dias do mes de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, as 9 horas, a Comissao

Permanente de Licita^ao (CPL), designada pela Portaria n® 41, de 18 de dezembro de 2018,

expedida pela Presidencia da FHE, reuniu-se para deliberar sobre a contrata9ao da empresa

classificada em segundo lugar no presente certame, Base Construgdes e Incorporagoes Eirelli,

CNPJ: 08.811.661/0001-09, em razao di2iX\c\idinXQ Alcance Engenharia e Comtrugao Ltda, inscrita

no CNPJ; 20.501.854/0001-69, primeira classificada, ter declinado da assinatura do contrato apos a

homologa^ao do certame. A CPL convocou a segunda colocada para manifestar a sua aquiescencia

em realizar a obra em questao pelo valor de R$ 13.655.000,00 (treze milhoes, seiscentos e

cinquenta e cinco mil reals), com flindamento no art. 64, § 2°, da Lei n° 8.666/93. O aviso foi

publicado no sitio da FHE em 11/1/2019. A Base Construgdes e Incorporagoes Eirelli concordou

em apresentar nova proposta no valor indicado e apresentou a documentapao necessaria dentro do

prazo estipulado. D Da analise: ao exame da proposta de pregos apresentada pela licitante e a

realizagao de diligencias necessarias, conforme previsao editalicia, verificou-se que a Base

Construgdes e Incorporagoes Eirelli apresentou planilha or^amentaria e prefo global de acordo com

OS criterios de classificaQao estipulados pela FHE, constantes do Instrumento Convocatorio. ID Do

resultado: o Presidente da CPL, com a concordancia dos demais membros, propoe a anula9ao da

homologa9ao de resultado, publicada no sitio da FHE no dia 17/12/2018, e a declara9ao da licitante

Base Construgdes e Incorporagoes Eirelli, CNPJ: 08.811.661/0001-09, como vencedora do

processo de Licita9ao n° 8/2018, pelo valor de R$ 13.655.000,00 (treze milhoes e seiscentos e

cinquenta e cinco mil reals), submetendo este resultado a homologa9ao do Diretor de Administra9ao

da FHE apos o decurso do prazo recursal. Nao havendo mais assuntos a tratar, eu. Carmen Silvia

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

presen9a do Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao - CPL.
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