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Ata de Análise dos Documentos de Habilitação 
Licitação n° 9/2018 - FilE 

Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 9 horas, a Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), designada pela Portaria n° 27, de 12 de setembro de 2018, expedida 

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

participantes da Licitação n° 9/2018, que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia, 

sob regime de empreitada global, para a execução de serviços de reforma de espaço fisico 

disponibilizado para transferência das atividades do Posto de Atendimento da FFIE em São José dos 

Campos/SP - PSTSJ, com área total de 53,76m2, situado no pavimento térreo do Hotel de Trânsito 

de Oficiais - HTO, nas dependências do Campus do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial - DCTA, estabelecido à Praça Marechal Eduardo Gomes, n° 50, Vila das Acácias, São 

José dos Campos/SP. 1) 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 Construtora 

Lumiar Ltda - EPP., Construtora Obravale Eireli., GBVT Engenharia e Construção Ltda., 

Junqueira Dias Engenharia e Construções Ltda., e LCSX Lida - ME. III) Da abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preço: não havendo interposição de recurso, fica desde já 

designada a data de 12/11/2018, às 9h, na sala de licitação n° 303, 30  andar 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. 
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