Of. nº 065/2018
Recife, 18 de setembro 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 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 das propostas
comerciais participantes do referido certame, apresentadas pelas empresas ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA, BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME; CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA; GOLD CONSTRUTORA LTDAME e WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA, que passam a ser o seguinte:
As propostas das empresas acima citadas, foram classificadas para o convite em comento, com exceção da
proposta apresentada pela empresa BRUMAN ENGENHARIA EIRELI-ME, que teve a proposta desclassificada por
deixar de informar itens exigidos na planilha orçamentária disponibilizada pelo Sesi, como sendo os itens 10 e 11 de Detecção e Alarme e Central de Gás, respectivamente, exigidos nos seguintes subitens 10.6; 10.7; 10.8; 11.1;
11.2; 11.3; 11.4 e 11.5, sendo desclassificada do certame. As demais propostas foram classificadas na seguinte
ordem classificatória abaixo informada.
Classificada de primeiro menor preço ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, Valor Total R$ 479.384,01
(quatrocentos e setenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e um centavo); Classificada de segundo
menor preço CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA, Valor Total R$ 514.396,73 (quinhentos e catorze mil trezentos e
noventa e seis reais e setenta e três centavos); Classificada de terceiro menor preço WALTER LOPES
ENGENHARIA LTDA, Valor Total R$ 533.739.43 (quinhentos e trinta e três mil setecentos e trinta e nove reais e
quarenta e três centavos) e por fim, Classificada de quarto e último menor preço GOLD CONSTRUTORA LTDAME, Valor Total R$ 604.963,59 (seiscentos e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove
centavos).
Informamos que as planilhas orçamentárias apresentadas pelas participantes WALTER LOPES ENGENHARIA
LTDA e GOLD CONSTRUTORA LTDA-ME, devidamente classificadas, tiveram pequenas correções matemática
de alguns valores individuais e totais ofertados, realizados pela área técnica, quando da análise, sem que tais
correções comprometessem, inviabilizassem ou mudassem a essência da sua apresentação das mesmas,
tampouco trouxe prejuízo ao certame, havendo o devido atendimento pleno de todas as propostas classificadas a
todas as exigências contidas no Instrumento convocatório.
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 ARKCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, que será no próximo dia 21/09/2018, sextafeira, às 09h00min, nesta Comissão de Licitação.
Por meio do presente, fica essa empresa intimada e ciente deste resultado.
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