Of. nº 067/2018
Recife, 21 de setembro de 2018
AVISO GERAL
ASSUNTO: AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA FASE DE ABERTURA DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CLASSIFICADA DE MENORE PREÇO E DECLARAÇÃO DE
VENCEDOR DO CERTAME.
CONVITE Nº 19/2018 – 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 da Unidade do Sesi Tamandaré.
Prezados Licitantes,
Tem a presente missiva, a finalidade de notificar a V. Sas., do resultado de análise e do julgamento da fase de

documentação de habilitação do referido certame, ocorrida na data de hoje 21/09/2018, cuja documentação
analisada foi da empresa: ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, cujo resultado passa-se a ser o
seguinte:
A documentação de habilitação da empresa acima citada, foi analisada e observado o pleno atendimento as
exigências habilitatórias, sendo julgada declarada habilitada e vencedora do convite em comento.
Face ao exposto, aguardaremos o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, do resultado desta fase, contados a partir
da data de recebimento deste comunicado. Caso não haja interposição de recurso por parte dos licitantes
participantes, durante o citado prazo recursal, cujo prazo final termina-se no próximo dia 25/09/2018 terça-feira, o
processo será encaminhado para homologação e adjudicação pela autoridade competente.
Por meio do presente, fica essa empresa intimada e ciente deste resultado.
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