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ATA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº013/2015 

 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
 
 
Processo Administrativo nº220/002166/2015-Certame:013/2015-Tipo:Tomada de 
Preços.  
 
 
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 14h30min, 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 nº001/15, publicada no D.O. do Município 
de Niterói no dia 09/02/15, reuniram-se com a finalidade de realizar a abertura da  
Licitação em epígrafe, referente ao Processo Administrativo nº 220/002166/2015. 
 
DO OBJETO 
 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de engenharia referente à 
reforma dos banheiros de visitantes, adequações dos sistemas elétricos 
de iluminação de tomadas, rampa de acesso, pintura da fachada e área 
interna, substituição do gradil da área de ventilação, bem como da 
treliça do auditório e serviços correlatos do Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói (MAC de Niterói), unidade desta Fundação, 
especificados e quantificados na forma da Proposta-Detalhe (Anexo I do 
Edital).  
 
Conforme se constatou, 06 (seis) 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 
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tivessem conhecimento, além da afixação do edital completo no mural desta 
Fundação . 
 
O Credenciamento foi realizado na seguinte ordem: 
 
 

LICITANTES 
 

REPRESENTANTES 

 
EXPED CONSTRUÇÕES LTDA 
 

 

 
PERFIL-X CONSTRUTORA S.A. 
 

 

 
ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR 
CONDICIONADO LTDA –EPP 

 

 
 
Ato contínuo, procedeu-se a abertura dos Envelopes “A” de DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO das empresas participantes acima credenciadas para exame e 
rubrica de todos os documentos pelos membros da Comissão e representantes 
das empresas participantes, ficando a documentação disponível para consulta dos 
interessados. Além disso, foram relacionados todos os documentos de habilitação 
apresentados por cada empresa participante, conforme listagem que será 
anexada aos autos do processo administrativo.  
 

Em seguida foram recolhidos os Envelopes “B” DE PROPOSTA DE PREÇOS das 
empresas acima credenciadas, rubricados por todos os presentes e em seguida 
foram lacrados em única embalagem, a qual foi vistada por todos os presentes, 
ficando sob a guarda da Comissão de Licitação até sua posterior abertura. 
 
Por fim, o Presidente suspendeu a sessão para análise da documentação 
habilitatória pelos membros da Comissão julgadora, ficando marcada para o dia 
07/10/2015, às 14h, o julgamento habilitatório e posterior abertura dos 
envelopes de proposta de preços, na sala da Assessoria Jurídica/CPL, na sede da 
Fundação de Arte de Niterói, ficando desde já intimados todos os presentes.  
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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, 05 de outubro 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 
 
__________________________ 
Viviana L. Garcia 
Membro da CPL 
 

 

___________________________ 
Célia de Oliveira Corrêa 
Membro CPR 

 
Licitantes: 
EXPED CONSTRUÇÕES LTDA-     
 
PERFIL-X CONSTRUTORA S.A.- 
 
ATAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA- 


