
 

COMUNICADO nº 001/2022

 

Destinatário: 
PARTICIPANTES DA SELEÇÃO PÚBLICA N° 
Ref. Protocolo n° 0423.121121.0016
 
 
 

Assunto: 
 
 
 
A Comissão de Seleção comunica as empresas participantes do certame 
supramencionado, destinado à 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA FACHADA DO BLOCO E PARA O 
CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
que foi retirado das exigências o descritivo
 
“a) Atestado de capacidade técnica operacional, emitida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante, onde conste no mínimo, a 
execução de 240m2 (duzentos e quarenta metr
obra.” 
 
A Comissão informa ainda, que os arquivos com o conteúdo dos recursos estão 
disponíveis no site da Fundação (
encontram-se com vistas fr
expediente da Fade-UFPE, mediante solicitação prévia através de e
protocolado na fundação. 
 

 

22 – FADE-UFPE 

  
Recife, 07 de Janeiro de 2022.

PARTICIPANTES DA SELEÇÃO PÚBLICA N° 016/2021 
0423.121121.0016 

Assunto: 3.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

A Comissão de Seleção comunica as empresas participantes do certame 
supramencionado, destinado à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA FACHADA DO BLOCO E PARA O 
CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

foi retirado das exigências o descritivo abaixo: 

a) Atestado de capacidade técnica operacional, emitida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante, onde conste no mínimo, a 
execução de 240m2 (duzentos e quarenta metros quadrados) de forro na mesma 

A Comissão informa ainda, que os arquivos com o conteúdo dos recursos estão 
disponíveis no site da Fundação (www.fade.org.br) e que os autos do processo 

se com vistas franqueadas aos interessados, nos dias úteis, no horário de 
UFPE, mediante solicitação prévia através de e

Atenciosamente, 
 
 

Bruna Juliana Melo da Costa 
Compradora 

  
07 de Janeiro de 2022. 

 
 

A Comissão de Seleção comunica as empresas participantes do certame 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA FACHADA DO BLOCO E PARA O 
CENTRO DE INFORMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 

a) Atestado de capacidade técnica operacional, emitida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa licitante, onde conste no mínimo, a 

os quadrados) de forro na mesma 

A Comissão informa ainda, que os arquivos com o conteúdo dos recursos estão 
) e que os autos do processo 

anqueadas aos interessados, nos dias úteis, no horário de 
UFPE, mediante solicitação prévia através de e-mail ou Ofício 


