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Processo nº 4102//2018 – SIED 110-E 
 

 

 

ATA DA REUNIÃO INICIAL PARA RECEBIMENTO 

DOS ENVELOPES DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E DE 

PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 04/2018, 

REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 

 

 

 

No segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e 

dezenove, às 10:30 horas, na Sala de Reuniões do Edifício Sede da Companhia Docas do Rio 

de Janeiro, à Rua Acre  nº 21 – 6º andar, reuniram-se os membros da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, constituída pela Portaria DIRPRE Nº 527/2019 de 18 

de novembro de 2019, composta pelos empregados MARLI BARROS DE AMORIM, 

FRANCISCO MOURA COSTA SOARES, MARA CÉLIA DA SILVA MELO E MARIA 

CÉLIA GUIMARÃES HALLAIS, sendo a primeira na qualidade de Presidente e a última 

na qualidade de secretária da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de processar, 

examinar e julgar todos os documentos pertinentes à CONCORRÊNCIA Nº 04/2018, cujo 

objeto é a contratação de sociedade especializada para realização de obra de engenharia para 

“implantação e instalação do Centro de Manutenção e Reparo do sistema de sinalização 

náutica do Porto de Itaguaí”, em conformidade com o Edital constante do Processo  físico 

nº 4102/2018, com a finalidade de receber os envelopes dos Documentos de Habilitação e das 

Propostas de Preços apresentados pelas participantes. Dando início aos trabalhos, a Sra. 

Presidente fez a chamada das Licitantes, tendo sido registrado o comparecimento de um  

único interessado, solicitando que o representante se identificasse e apresentasse o 

credenciamento de que trata o subitem 2.2 e 2.2.1 do Edital, no que foi atendida pelas  

Sociedade Especializada LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-E3PP, CNPJ nº 

18.754.751/0001-69, representada pelo Sr. DIOGO NASCIMENTO DA COSTA, carteira 

de Identidade emitida pelo CREA sob o nº 201056935-0, inscrito no CPF sob o n° 

123.187.837-13; Concluída essa etapa de apresentação e qualificação do representante legal, 

a Sra. Presidente solicitou ao único Representante das Licitantes, que procedesse à entrega do 

Envelope nº 01 – Documentos de Habilitação, o qual foi aberto, tendo sido seu conteúdo 

conferido e rubricado por todos. A Comissão recolheu os documentos de habilitação, os quais 

serão examinados reservadamente e ao final será comunicado ao Licitante o resultado da fase 

de Habilitação, por meio eletrônico e postado na homepage da CDRJ www.portosrio.gov.br, 

aba “Licitações e Contratos”, “Concorrência”. Sra. Presidente solicitou ao Representante que 

procedesse à entrega do Envelope nº 02 –  Propostas de Preços, o qual foi rubricado no seu 

fechamento pelos membros da Comissão e pelo Representante presente, sendo acondicionado 

em um invólucro que também foi lacrado e rubricado pelos referidos membros da Comissão e 

pelo Representante da Licitante. Após a divulgação do julgamento da habilitação, decorrido o 

prazo legal para apresentação de recursos administrativos, se for o caso, a Comissão 

Permanente de Licitação convocará o Licitante considerado habilitado para a abertura do 

Envelope de nº 2 – Proposta de Preço. E, como nada mais houvesse a tratar, deu a Presidente 
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por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada 

conforme, foi assinada por todos os membros da Comissão e pelo representante da Licitante 

participante. 
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