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AVISO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
A FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO — FHE, em observância ao disposto na Lei 
n° 6.855/1980 e na Lei n° 8.666/1993, torna público que fará realizar LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA — 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) construção do edifício multifamiliar denominado Residencial Monte Verde, localizado na Rua 
Pétala Misteriosa, lote 20 A, Bairro Estrela Sul, Juiz de Fora/MG, composto de 2 (dois) blocos, A e 
B, cada um com 2 (duas) torres, totalizando 4 (quatro) torres e unidades habitacionais. Cada bloco é 
composto por 3 (três) Pavimentos de Garagem, 8 (oito) pavimentos Tipo (com 4 unidades 
habitacionais cada), Pavimento Técnico com Barrilete e Reservatório Superior. Os 2 (dois) blocos, A 
e B, são unidos pelo pavimento de Uso Comum que é composto pelas áreas de lazer cobertas 
fechadas, cobertas abertas, áreas descobertas e entrada dos pavimentos de garagem, perfazendo uma 
área total construídas de 24.342,75m 2  (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta dois e setenta e cinco 
metros quadrados). b) serviços de manutenção predial corretiva, sob demanda, com fornecimento de 
peças, equipamentos, materiais e mão de obra, do edifício Residencial Monte Verde, 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, conforme 
condições e critérios constantes do EDITAL DE LICITAÇÃO N° 7/2018. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 
Sessão de Habilitação e Entrega das Propostas de Preço: 3/9/2018 às 9h 
Local:  Sala de Licitação (sala de reuniões n° 303 — 3 0  andar) do edifício-sede da FHE, situado na 
Avenida Duque de Caxias s/n°, Setor Militar Urbano - SMU, em Brasília/DF. 
Informações: Comissão Permanente 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@fhe.org.br . 
O edital encontra-se disponível na página eletrônica www.fhe.org.br , menu "Editais — Licitações 
2018". 

Brasília-DF, 24 de julho de 2018. 

EDMAR  LIM(-?-441-17-A7  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Brasília/DF. 26 de julho de 2018. 

De acordo, 

EDMAR LIMA DE SOUqA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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