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ATA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 009/2015 
 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
 
 

Processo nº 220/001952/2015- Certame: 009/2015- Tipo: Tomada de Preços 
 
 

DOCUMENTAÇÃO [x]....................................................................PROPOSTA [x] 
  
 
Aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e quinze, às 14h, 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 220/001952/2015. 
 
DO OBJETO 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de engenharia referente à 
reforma dos revestimentos do piso em carpete do primeiro e segundo 
pavimentos, mezanino e escadas de acesso do Museu de Arte 
Contemporânea (MAC-Niterói), unidade desta Fundação, especificados e 
quantificados na forma da Proposta-Detalhe (Anexo I do Edital).  
 
Conforme se constatou, 07 (sete) empresas manifestaram interesse na 
participação do certame, retirando Edital. 
 
DO CREDENCIAMENTO 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados, 
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 
Jornal “A Tribuna”, no prazo legal,  para que todas as empresas do ramos 
tivessem conhecimento, além da afixação do edital completo no mural desta 
Fundação. 
 
O Credenciamento foi realizado na seguinte ordem: 
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LICITANTES 
 

REPRESENTANTES 

EXPED CONSTRUÇÕES LTDA 
 

 

PERFIL-X CONSTRUTORA S.A. 
 

 

 
 
Ato contínuo, procedeu-se a abertura dos Envelopes “A” de DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO das empresas participantes acima credenciadas, que após análise a 
dos documentos de  habilitação pelos membros da Comissão julgadora, 
deliberaram da seguinte forma: 
  
2 – HABILITAR, por atenderem integralmente às condições previstas no Edital, as 
empresas: 
 
a) EXPED CONSTRUÇÕES LTDA.  
 
b) PERFIL-X CONSTRUTORA S.A. 
 
 
Após a declaração referente à habilitação, passou-se a palavra aos licitantes para 
se manifestarem com relação à intenção em recorrer da decisão habilitatória. 
Todos os licitantes presentes declararam não haver interesse em interpor recurso.  
 
Ato contínuo passou-se para a fase de abertura dos envelopes “B” de Proposta de 

Preços dos licitantes habilitados, como estabelece item 8.5 do Edital, uma vez que 
houve renúncia ao direito de recorrer, informando os preços ofertados:  
 

Empresas Licitantes Valor total (R$)  

 
EXPED CONSTRUÇÕES LTDA 
 

 
R$1.438.235,15 

 

 
PERFIL-X CONSTRUTORA 
S.A 

 
R$1.448.328,41 

 

 
Com a colaboração dos membros da Comissão de Licitação, o Presidente 
examinou a compatibilidade do objeto, prazos, condições de fornecimento e 
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especificações técnicas, verificando-se que as propostas atendem às condições 
exigidas no edital, sendo, portanto, classificadas. 
Não havendo manifestação dos licitantes em interpor recurso, o Presidente 
declarou vencedora do certame a empresa licitante EXPED CONSTRUÇÕES 
LTDA que apresentou o menor valor global de R$1.438.235,15 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), 
dentro do valor estimado do certame licitatório, sendo portanto, vencedora da 
licitação pública.  
 
DO ENCERRAMENTO 
 
Nada mais havendo a ser deliberado o Presidente deu por encerrada a sessão, 
lavrada a presente Ata, lida e assinada pelo Presidente, pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das empresas licitantes. 
 
 

Niterói, 15 de Setembro de 2015. 
 
Membros da CPL: 
 

 
_________________________ 
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 
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__________________________ 
Viviana L. Garcia 
Membro da CPL 
 

 

___________________________ 
Célia de Oliveira Corrêa 
Membro CPR 
 
 
___________________________ 
Florismundo B. da Silva 
Membro CPR 
 
 
Licitantes: 
 
EXPED CONSTRUÇÕES LTDA –  
 
PERFIL-X CONSTRUTORA S.A  -  


