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ATA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 002/2015 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

 
Processo nº 220/000916/2015- Certame: 002/2015- Tipo: Tomada de Preços 

DOCUMENTAÇÃO [x]....................................................................PROPOSTA [x] 
  
Aos três dias do mês de Junho de dois mil e quinze, às 15h30min., no salão de 
reuniões da FAN, situado na Rua Presidente Pedreira, nº 98, Ingá, Niterói-RJ, o 
Presidente da Comissão de Licitação (CPL), Sr. Joel Dalles Gonçalves, e os 
membros designados pela Portaria/FAN nº 001/15, publicada no D.O. do 
Município de Niterói no dia 09/02/15, reuniram-se com a finalidade de realizar a 
Licitação em epígrafe, referente ao Processo Administrativo nº 220/000916/15. 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de engenharia referente à 
aquisição, entrega e instalação de plataforma de deslocamento 
inclinado, para acesso ao subsolo do Museu de Arte Contemporânea de 
Niterói (MAC de Niterói), unidade desta Fundação, conforme Convênio 
com Ministério da Cultura-MinC nº 801475/2014, conforme as 
especificações constantes do ANEXO I – especificados e quantificados 
na forma da Proposta-Detalhe (Anexo I).  
 
DO CREDENCIAMENTO 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento do interessado, 
fazendo saber que, para constar em ata, o aviso de licitação (extrato do edital) foi 
divulgado nos meios de comunicação escrita: D.O. do Município de Niterói, no 
prazo legal – Jornal “A Tribuna”, para que todas as empresas do ramos tivessem 
conhecimento, além da afixação do edital completo no mural desta Fundação e o 
disponibilização no site www.culturaniteroi.com.br. 
O Credenciamento foi realizado na seguinte ordem: 

LICITANTE REPRESENTANTES 
ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO 
LTDA-ME 

 

DA ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO (Habilitação) 
Ato contínuo, procedeu-se a abertura do envelope de DOCUMENTAÇÃO da 
empresa participante ELEVADORES ELEVAT CONSERVAÇÃO LTDA-ME; que, após 
apreciação dos documentos, foi constatado que a referida empresa apresentou 
documentação fiscal vencida, desta forma, por se tratar de Empresa micro 
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empresa, fica estabelecido o prazo de LC 123/06 para o cumprimento integral da 
documentação fiscal (certidão Estadual e municipal). 
Passada a fase da Habilitação, foi aberto o envelope “B” de proposta, a qual 
Empresa apresentou o valor global de R$ 213.197,70 (duzentos e treze mil, cento 
e noventa e sete reais e setenta centavos), dentro do valor estimado do certame 
licitatório, sendo portanto, vencedora da licitação pública.  
DO ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e 
assinada pelo Presidente, pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e 
pelo representante da empresa licitante. 
 

Niterói, 03 de Junho de 2015. 
 

_________________________ 
Joel Dalles Gonçalves 
Presidente da CPL 
 
___________________________ 
Jorge Jose A. do Nascimento 
Vice-Presidente da CPL 
 
____________________________ 
Graciene Nicolau Batista 
Membro da CPL 
 
____________________________ 
Luciana Vianna de Oliveira 
Membro da CPL 
 
____________________________  
Florismundo Borges da Silva 
Membro da CPL 
 

__________________________ 
Viviana L. Garcia 
Membro da CPL 
 
_____________________________ 
Célia de Oliveira Corrêa 
Membro da CPL  


