Recife, 08 de maio de 2018
AVISO GERAL-SITE
ASSUNTO: AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
E CONTINUAÇÃO DA SESSÃO COM ABERTURA DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO.
CONVITE Nº 06/2018 – Referente a Contratação de empresa especializadado do ramo de engenharia,
para a escolha da(s) proposta(s) comercial(is) mais vantajosa(s) de menor preço, pelo regime de
Empreitada Global, para celebração de contrato para execução de Serviços de Adequação do Sistema
de proteção e combate a incêndio e Pânico das Unidades do Sesi Araripina, Caruaru, Camaragibe e
Belo Jardim.
Prezados Licitantes,
Tem a presente missiva, a finalidade de notificar a V. Sas., do resultado do julgamento do recurso
interposto pela empresa CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA ME, que passa a ser o seguinte:
Considerando cumpridas as exigências constantes do edital, com relação as análises e julgamento das
propostas apresentadas pelas participantes, considerando cumprida as exigências editalícias na ata de
abertura e análise da fase de proposta pela Comissão de Licitação e pela área técnica UNIENG, que
julgou Classificadas as empresas concorrentes nos seus respectivos Lotes, esta Comissão encaminhou
o recurso interposto pela participante CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA ME, para análise e
julgamento do Sr. Superintendente, onde este se manifestou no sentido de acolher o parecer de lavra
da Comissão de Licitação, esposada na ata de análise, apreciação e encaminhamento de recursos
administrativos, negando o provimento a recorrente, mantendo-se o resultado original do julgamento da
fase de proposta comercial inalterado, que julgou as propostas participantes classificadas do certame,
com exceção da proposta da empresa BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, desclassificada apenas no
Lote 01 – Sesi Caruaru.
Face ao exposto, a fase de ´proposta do convite n° 06/2018 encontra-se devidamente finalizada,
havendo em seguida a continuação do certame com abertura da sessão de análise e julgamento da
documentação de habilitação do referido convite, no próximo dia 11/05/2018 as 09h, nesta Comissão de
Licitação.
Por meio da presente, fica essa empresa intimada e ciente deste resultado.
Em tempo: A Ata de análise, apreciação e encaminhamento de recursos administrativos, bem como o
Julgamento com a Decisão Superior do referido recurso, encontram-se disponíveis para análise dos
participantes interessados do processo em questão.
Atenciosamente,
Por meio do presente, fica essa empresa intimada e ciente deste resultado.
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