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AVISO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
A FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, doravante denominada FHE, é uma entidade dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei 6.855, de 18 de novembro de 1980, sem fins lucrativos, com 
autonomia administrativa, com patrimônio próprio e exclusivamente privado, cujo funcionamento não é custeado 
por recursos públicos, sob nenhuma forma. A Fundação Habitacional do Exército, conforme o previsto no Art. 35 de 
seu Estatuto, opta por seguir, apenas e exclusivamente, o previsto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, entretanto não 
aplica e não é gestora de bens, dinheiros ou recursos públicos, integrante do Sistema Financeiro de Habitação, 
sediada à Avenida Duque de Caxias s/n0, Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o n° 
00.643.742/0001-35 e no CF/DF sob o n° 07.483.2841001-05, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO, doravante denominada CEL, designada pela Portaria n° 33, de 12 de novembro de 2018, e em 
conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público que realizará LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA, do TIPO MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, nos seguintes termos: 
Objeto: contratação de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, para a: a) execução dos 
serviços de construção da obra do edifício multifamiliar, com 5 (cinco) pavimentos, do Residencial Bosque da Freguesia, 
localizado na Estrada Pau de Ferro, n° 1322, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/Ri; b) serviços de manutenção 
predial corretiva, sob demanda, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, do edifício 
Residencial Bosque da Freguesia, após a sua conclusão, conforme condições e critérios constantes do EDITAL DE 
LICITAÇÃO N° 12/2018. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Sessão de Habilitação e Entrega das Propostas de Preço: 21/1/2019 às 9h 
Local: Sala de Licitação (sala de reuniões n° 303 - 30 andar) do edificio-sede da FHE, situado na Avenida Duque de 
Caxias s/n°, Setor Militar Urbano - SMU, em Brasília/DF. 
Informações: Comissão Especial de Licitação, telefone (61) 3314-9344 ou fax (61) 3314-7620, das 9h às 12h e das 14h 
às 17h, de segunda a sexta-feira, e-mail licitacao.eng(iflie.org.br . 
O edital encontra-se disponível na página eletrônica www.fhe.org.br , menu "Editais - Licitações 2018". 

Brasília/DF, II de dezembro de 2018. 

OLMIR FERN4N ES ROPPA 
Presidente da omissã Especial de Licitação 
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