
 
 
  

CONCORRÊNCIA N° 004/2018 – Julgamento de Habilitação 
 

PROCESSO Nº 4.102/2018 
ATA DA REUNIÃO PARA ANÁLISE E 
JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 
Nº 04/2018, REALIZADA EM 04 DE 
DEZEMBRO DE 2018. 

Às 14 horas do dia dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada no 9º andar,  do prédio-sede da 
Companhia Docas do Rio de Janeiro, situado à Rua Acre, n° 21 – Centro Rio de Janeiro, 
reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados através da 
PORTARIA DIRPRE Nº 527, de 18/11/2019, respectivamente, composta por MARLI 
BARROS DE AMORIM, FRANCISCO MOURA COSTA SOARES, MARA CÉLIA DA 
SILVA MELO  e ROSEMERI SANTOS DE ALMEIDA, sendo a primeira na qualidade de 
Presidente da CPL e os demais como membros da referida Comissão, com a finalidade de 
analisar e julgar os documentos de habilitação apresentados pela Licitante participante da 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2018, que tem como objeto 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”.   
Iniciando os trabalhos a Comissão Permanente de Licitação, verificou, após análise e 
julgamento da documentação apresentada pela única Licitante que acudiu ao chamamento do 
certame foi a Empresa de Pequeno Porte – EPP, LDA CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA. e, que a documentação de HABILITAÇÃO entregue pela referida Licitante na reunião 
realizada em 02/12/2019, estão em conformidade com as exigência contidas nos itens 4.2 e 
subitens e itens 4.3 e subitens do Edital, acostado às fls. 376/384, estando, 
consequentemente, a Licitante habilitada a prosseguir no Certame, conforme pode ser 
verificado pelo Mapa de Análise da Documentação apresentada pela referida Licitante e que 
fará parte integrante e inseparável da presente Ata de Julgamento. A Comissão Permanente de 
Licitação decidiu que a abertura da Proposta de Preços da Licitante será realizada no dia 
18/02/2020, às 10 horas, na Sala 911 da CPL, localizada na Rua Acre, n° 21 – Centro – Rio de 
Janeiro.    A Comissão Permanente de Licitação decidiu, ainda, que o resultado do presente 
julgamento será divulgado através de endereço eletrônico e postado na Homepage da CDRJ, 
no sítio www.portosrio.gov.br na Aba Contratos e Licitação.  E como nada mais houvesse a 
tratar, a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ATA que, 
depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros da Comissão.  
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