Of. nº 023/2018
Recife, 24 de abril de 2018
AVISO GERAL
ASSUNTO: AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA
COMERCIAL E DATA DA SESSÃO DE CONTINUAÇÃO E ABERTURA DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA
CLASSIFICADA DE MENOR PREÇO.
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 das propostas
comerciais participantes do referido certame, pelas empresas BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME,
ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA, GOLD CONSTRUTORA
LTDA-ME e REC PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, que passam a ser o seguinte:
A proposta da empresa BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, foi desclassificada para o Lote 01 – Sesi
Caruaru, por deixar de fora da sua planilha de preços, os itens 6.6 a 6.7, como também o seu total do subitem
6.0, exigidos na planilha orçamentária disponibilizada pelo Sesi no TR, para o referido Lote, bem como as
planilhas de composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS. As propostas apresentadas para os demais lotes,
02, 03 e 04, respectivamente, tiveram pequenas correções de alguns valores individuais ofertados e do valor
total apresentado, realizados pela área técnica, quando da sua análise, sem que tais correções
comprometessem ou mudassem a essência da sua apresentação, havendo o devido atendimento pleno a
todas as exigências contidas no Instrumento convocatório.
Ficando a Classificação do Lote 01 - na seguinte Ordem: primeira classificada de menor preço a GOLD
CONSTRUTORA LTDA-ME, Valor Total R$ 280.728,91 (duzentos e oitenta mil setecentos e vinte e oito reais
e noventa e um centavos); segunda classificada de menor preço: ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA, Valor Total R$ 299.865,17 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais e
dezessete centavos); terceira classificada de menor preço: CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA, Valor Total
R$ 304.497,00 (trezentos e quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais) e por fim com a quarta e última
classificação de menor preço a: REC PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, Valor Total
R$ 316.186,67 (trezentos e dezesseis mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), todas
classificadas para o referido lote. A empresa BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, foi desclassificada para o
Lote em questão
As propostas apresentadas para o Lote 02 – Sesi Camaragibe - pelas empresas GOLD CONSTRUTORA
LTDA-ME, ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME,
CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA e REC PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME,
tiveram pequenas correções de alguns valores individuais ofertados e do valor total ofertado, realizados pela
área técnica, quando da sua análise, sem que esses comprometessem ou mudassem a essência da sua
apresentação, havendo o devido atendimento pleno a todas as exigências contidas no Instrumento
convocatório.
Ficando a Classificação do Lote 02 - na seguinte Ordem: primeira classificada de menor preço a GOLD
CONSTRUTORA LTDA-ME, Valor Total R$173.111,60 (cento e setenta e três mil cento e onze reais e
sessenta centavos); segunda classificada de menor preço: ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA,
Valor Total R$ 175.044,14 (cento e setenta e cinco mil quarenta e quatro reais e catorze centavos); terceira
classificada de menor preço: BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, Valor Total R$ 179.234,94 (cento e
setenta e nove mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos); quarta classificada de menor
preço: CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA, Valor Total R$ 186.088,96 (cento e oitenta e seis mil oitenta e
oito reais e noventa e seis centavos) e por fim com a quinta e última classificação de menor preço a: REC
PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, Valor Total R$ 196.457,52 (cento e noventa e
seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).
As propostas apresentadas para o Lote 03 – Sesi Belo Jardim - pelas empresas GOLD CONSTRUTORA
LTDA-ME, BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME e REC PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
LTDA-ME, tiveram pequenas correções de alguns valores individuais ofertados e do valor total ofertado,
realizados pela área técnica, quando da sua análise, sem que esses comprometessem ou mudassem a
essência da sua apresentação, havendo o devido atendimento pleno a todas as exigências contidas no
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Instrumento convocatório. As empresas CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA e ARKCON ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA, não apresentaram propostas para o referido lote.
Ficando a Classificação do Lote 03 - na seguinte Ordem: primeira classificada de menor preço: GOLD
CONSTRUTORA LTDA-ME, Valor Total R$ 98.231,71 (noventa e oito mil duzentos e trinta e um reais e
setenta e um centavos); segunda classificada de menor preço: BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, Valor
Total R$ 103.864,92 (cento e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e por
fim com a terceira e última classificação de menor preço a: REC PREVISÃO CONSULTORIA E
CONSTRUÇÕES LTDA-ME Valor Total R$ 113.749,55 (cento e treze mil setecentos e quarenta e nove reais
e cinquenta e cinco centavos).
As propostas apresentadas para o Lote 04 – Sesi Araripina - pelas empresas GOLD CONSTRUTORA LTDAME, BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA e REC PREVISÃO
CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, tiveram pequenas correções de alguns valores individuais
ofertados e do valor total ofertado, realizados pela área técnica, quando da sua análise, sem que esses
comprometessem ou mudassem a essência da sua apresentação, havendo o devido atendimento pleno a
todas as exigências contidas no Instrumento convocatório. A empresa ARKCON ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA, não apresentou preço para o lote em questão.
Ficando a Classificação do Lote 04 - na seguinte Ordem: primeira classificada de menor preço: GOLD
CONSTRUTORA LTDA-ME, Valor Total R$264.729,41 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e vinte e
nove reais e quarenta e um centavos); segunda classificada de menor preço: CAPIBARIBE ENGENHARIA
LTDA, Valor Total R$ 279.644,25 (duzentos e setenta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte
e cinco centavos); terceira classificada de menor preço: BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, Valor Total R$
297.544,11 (duzentos e noventa e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos) e por fim
com a quarta e última classificação de menor preço: REC PREVISÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES
LTDA-ME, Valor Total R$ 303.778,59 (trezentos e três mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e
nove centavos).
Face ao exposto, aguardaremos o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, do resultado desta fase, contados a
partir da data do recebimento deste comunicado. Caso não haja interposição de recursos por parte dos
licitantes participantes, durante o citado prazo recursal, a data de continuação do certame, para abertura do
envelope de habilitação da empresa a GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME, classificada com os menores
preços para os 4 lotes do certame, será no próximo dia 27/04/2018, sexta-feira, às 14h30min., nesta
Comissão de Licitação.
Por meio do presente, fica essa empresa intimada e ciente deste resultado.
NOTIFIQUE–SE
Assessoria de Licitação e Contratos - ASSLICO
Ciente:
Recebi em: ____/___________/_______
Por (nome):_______________________
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