
 
 
 

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 nº 

447/2020 - FHE. 

 

 

Objeto: contratação de empresa de engenharia, sob regime de empreitada global, para a 

execução dos serviços de reforço da estrutura de madeira da cobertura do Posto de Atendimento 

da Fundação Habitacional do Exército – FHE em Vila Velha – PSTVI, com área de 44,85m², 

situado na Praça Frei Pedro Palácios, 10 (Localizado no 38º BI), Centro, Vila Velha/ES, CEP: 

29100-901. 

 

 

Sr. Diretor, 

 

 

Informamos que a Comissão Permanente de Licitação reuniu-se às 10h, do dia 

8/5/2020, para concluir o processo de licitação acima identificado. 

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

21/2/2020 e no Jornal A Tribuna, em 24/2/2020. 

Na sessão de abertura da licitação, realizada em 30/3/2020, as licitantes Momento 

Arquitetura e Construções Ltda. – ME e Vitória Construções, Infraestrutura e Instalações Eireli 

– ME entregaram os documentos de habilitação e a proposta de preço. 

Por oportunidade da análise da documentação apresentada, verificou-se que a 

Vitória Construções, Infraestrutura e Instalações Eireli – ME. foi habilitada e apresentou a 

proposta de preço no montante de R$ 51.576,47 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e seis 

reais e quarenta e sete 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, aceitável.      
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Com base nos critérios de avaliação estabelecidos nesta licitação, propomos a 

adjudicação do objeto à licitante Vitória Construções, Infraestrutura e Instalações Eireli – ME, 

pelo valor de R$ 51.576,47 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e 

sete centavos). 

À consideração do Senhor Diretor Administrativo. 

 

 

 

WASHINGTON MOREIRA CORRENTE 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

Homologo a adjudicação do objeto da Licitação nº 447/2020 à licitante Vitória 

Construções, Infraestrutura e Instalações Eireli – ME. 

 

 

Brasília/DF, 8 de maio de 2020. 

 

 

 
PAULO CESAR SOUZA DE MIRANDA 

Diretor Administrativo - FHE 
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