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Processo nº 4.102/2018 
 

 

ATA DA REUNIÃO PARA ABERTURA DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 

04/2018, REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

 

 

No décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10:30 horas, reuniram-

se na Sala de Reuniões da CEL, à Rua Acre  nº 21 – sala 911 – Centro – Rio de Janeiro, RJ, 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 ROSIMERI SANTOS DE ALMEIDA, sendo a primeira na qualidade de 

Presidente e os demais membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de 

processar, examinar e julgar a Proposta Comercial pertinente à CONCORRÊNCIA Nº 

04/2018, cujo objeto é a contratação de sociedade empresarial especializada em 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 do Processo 

Administrativo nº 4.102/2018 constante dos autos do procedimento licitatório. Dando início 

aos trabalhos, a Sra. Presidente da CPL fez a chamada da Licitante Habilitada, comunicou aos 

membros que o representante legal da única licitante habilitada e Empresa de Pequeno Porte – 

EPP, LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.-EPP, CNPJ nº 18.754.751/0001-69, Sr. 

DIOGO NASCIMENTO DA COSTA, através de contato telefônico informou à presidente da 

CPL, que em razão de um problema de última hora, não poderia se deslocar da empresa para 

participar da reunião, previamente, agendada para o dia de hoje, esclarecendo que a Comissão 

Permanente de Licitação podia dar seguimento à reunião de abertura da Proposta de Preços. Em 

seguida a presidente da CPL apresentou o invólucro contendo o Envelope nº 02 – Proposta de 

Preços apresentada pela Licitante/Proponente. Em seguida a Sra. Presidente retirou do 

invólucro, o Envelope com a Proposta Comercial da Licitante, o qual foi aberto: A PROPOSTA 

DE PREÇOS apresentada pela Licitante LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.-EPP é 

de R$ 738.552,46 (setecentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e 

quarenta e seis centavos), correspondendo a 99,94% (noventa e nove virgula noventa e quatro 

por cento), do preço global máximo fixado no subitem 6.10.1 do Edital, tendo sido o conteúdo 
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da Proposta Comercial, conferido e rubricado pelos Membros da CPL. A Comissão recolheu os 

documentos da Proposta de Preços, os quais serão conferidos e examinados. Fo informado pela 

Sra. Presidente, que a Proposta seria conferida, analisada e julgada em conformidade com o 

Edital, sendo o resultado do Julgamento da única Proposta de Preços da Licitante habilitada e 

que acudiu ao chamamento da CDRJ, comunicado por meio eletrônico e postado na homepage 

da CDRJ www.portosrio.gov.br, aba “Licitações e Contratos”, “Concorrências”.  E, como nada 

mais houvesse a tratar, deu a Presidente 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 

pelos representantes das participantes. 
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