
FUNDAÇÃO 
HABITACIONAL 
DO EXERCITO 

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° 

9/2018 - FHE. 

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 FHE 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. 

Sr. Diretor, 

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

do dia 19/11/2018, para concluir o processo de licitação acima identificado. 

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

Jornal O Estado de S. Paulo, no dia 26/9/2018. 

Na sessão de abertura da licitação, realizada em 29/10/2018, as licitantes 

Construtora Lumiar Ltda. — EPP, Construtora Obravale Eireli, GBV7' Engenharia e Construção 

Ltda., Junqueira Dias Engenharia e Construções Ltda. e LCSX Ltda. - ME entregaram os 

envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preço. 

Todas as licitantes foram habilitadas. 

Na oportunidade da análise das propostas de preço, verificou-se que a Construtora 

Obravale Eireli apresentou o menor preço, no montante de R$ 172.491,26 (cento e setenta e dois 

mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos), 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, é compatível com o mercado, 

). sendo considerado viável, exequível e, portanto, aceitáve 
' 



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

V.Exma., a adjudicação do objeto à licitante Construtora Obravale Eireli, pelo valor de R$ 

172.491,26 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos). 

À consideração de V.Exma. 

EDMAR LIMA DE SO A 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

194„„, ket,,ck, g 
ROBINSON GILBERTO BARBOSA MOUSINHO 

Membro 

VITOR UIZ DA TRINDADE MARÇAL 
Membro 

EE NrN,V S DA ROCHA 
Gisiz?ec-c-,R1ADN  < 

Membro  • 

CARMEN JLVIA SOARES FONSECA 
Secretária 

Homologo a adjudicação do objeto da Licitação n° 9/2018 à licitante Construtora 

Obravale Eireli. 

Brasília/DF, 26 de novembro de 2018. 

L-KODIO ROGÉRIO P 
Diretor Administrativo - 
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