
FUNDAÇÃO 
HABITACIONAL 
DO EXÉRCITO 

Da: Comissão Permanente de Licitação da FHE 

Ao: Sr. Diretor Administrativo da FHE 

Ass.: Homologação do resultado do processo licitatório referente ao edital de Licitação 

n° 8/2018 - FHE. 

Objeto: contratação de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, 

para a execução dos serviços de construção da obra do edificio multifamiliar, com 10 (dez) 

pavimentos, do Residencial Campo dos Ipês, localizado na Av. Mascarenhas de Moraes, Quadra 

4, Lote 7W, Parcelamento Jardim São Paulo, Bairro Monte Castelo, Campo Grande/MS, 

composto de 1 (um) pavimento subsolo, 1 (um) pavimento térreo, 8 (oito) pavimentos tipos de 

unidades habitacionais, pavimento de cobertura, onde localiza-se a casa de máquinas, barrilete e 

reservatório superior, perfazendo uma área total construída de 7.1 97,95m 2  (sete mil, cento e 

noventa e sete e noventa e cinco metros quadrados); e, para os serviços de manutenção predial 

conetiva, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, do 

edificio Residencial Campo dos Ipês, após a sua conclusão. Exceto os serviços que estão dentro 

dos prazos de garantia contratuais da contratada e de responsabilidade de manutenção preventiva 

do condomínio. 

Sr. Diretor, 

Informamos a V. EXa.  que a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se às 9h, 

do dia 7/12/2018, para concluir o processo de licitação acima identificado. 

O edital foi publicado no sítio eletrônico da FHE, no Diário Oficial da União e no 

Correio do Estado de Campo Grande/MS em 17/9/2018. 

Na sessão de abertura da licitação, realizada em 5/11/2018, as licitantes: Alcance 

Engenharia e Construção Ltda., Base Construções e Incorporações Eireli., Construtora e 

Incorporadora Santa Teresa Ltda., Construtora Muniz de Araújo Ltda., EHS Construtora e 

Incorporadora Ltda. e Sigla Engenharia e Construção Ltda. entregaram os envelopes contendo 

os documentos de habilitação técnica e as propostas de preço. 

As licitantes Construtora EHS Construtora e Incorporadora Ltda. e Construtora 

Incorporadora Santa Teresa Ltda. foram inabilitadas; restando habilitadas as licitantes Alcance 

Engenharia e Construção Ltda., Base Construções e Incorporações Eireli., Construtora Muniz 

de Araújo Ltda. e Sigla Engenharia e Construção Ltd 
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Na oportunidade da análise das propostas de preços apresentadas pelas licitantes 

classificadas, verificou-se que a licitante Alcance Engenharia e Construção Ltda. apresentou o 

menor preço no montante de R$ 13.655.000,00 (treze milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil 

reais), cujo valor está dentro dos patamares mínimo e máximo estabelecidos no instrumento 

convocatório. O preço global ofertado atende aos critérios de classificação estipulados pela FHE, 

estando compatível com o mercado, o qual foi considerado viável, exequível e, portanto, 

aceitável. 

Com base nos critérios de avaliação estabelecidos nesta licitação, propomos, a 

V.Exa., a adjudicação do objeto à licitante Alcance Engenharia e Construção Ltda., pelo valor de 

R$ 13.655.000,00 (treze milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais). 

À consideração de V. E xa .  

eL 
EDMAR LIMA DE SWZA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

JROBINSON GILBE TO
L 

BARBOSA MOUSINHO 
Membro 

(,-- 
GISELLERIADNENEVES Q ROCHA 

Membro 

CARMEN SIL\ 'IA SOARES FONSECA 
Membro 	 Secretária 

Homologo a adjudicação do objeto da Licitação n° 8/2018 à licitante Alcance Engenharia 

e Construção Ltda. 

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2018. 

tAUDIO ROGERIO PIN 
Diretor Administrativo - FL 
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