
 

                                           

RESULTADO DE JULGAMENTO
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 

 

 
Recife, 29 de Agosto de 2022.

 

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo de Seleção Pública, 

destinada à contratação de pessoa jurídica para 

do espaço físico de acordo com projeto executivo

projeto SOFTEX do Centro de 

através da Fonte de Recursos: 

200/2021 (PROCESSO 23076.050692/2021

SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) DE RESIDÊNCIA EM ROBÓTICA E

APLICADAS A TESTES DE SOFTWARE

objeto ofertado pela única empresa presente ao processo, conforme parecer técnico 

da Coordenação do Projeto, a Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa 

MGR ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA

24.396.327/0001-92, tendo em vista 

estabelecidas no instrumento convocatório

RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA

 

ITEM DESCRIÇÃO

1 

Serviço de adequação 
espaço físico de acordo com 
Projeto Executivo,  conforme 
especificações contidas no 
Anexo I do edital. 

 

 A Comissão informa ainda, que os autos do processo encontram

franqueadas aos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da 

UFPE. 

 

                                            

RESULTADO DE JULGAMENTO 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 009/2022 

de 2022. 

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo de Seleção Pública, 

contratação de pessoa jurídica para execução de serviço de adequação 

do espaço físico de acordo com projeto executivo, visando atender as atividades 

entro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco

através da Fonte de Recursos: ACORDO DE PARCERIA Nº 31/21 - FADE/UFPE/SOFTEX 

200/2021 (PROCESSO 23076.050692/2021-50) CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO 

SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) DE RESIDÊNCIA EM ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

APLICADAS A TESTES DE SOFTWARE, e diante da constatação de conformidade do 

objeto ofertado pela única empresa presente ao processo, conforme parecer técnico 

da Coordenação do Projeto, a Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa 

MGR ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, inscrita sob o CN

, tendo em vista o atendimento a todas as condições 

instrumento convocatório para o item relacionado. 

RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

DESCRIÇÃO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
VALOR 

OFERTADO 

Serviço de adequação do 
espaço físico de acordo com 
Projeto Executivo,  conforme 
especificações contidas no 

R$ 459.254,89 R$ 426.659,17 

Comissão informa ainda, que os autos do processo encontram

franqueadas aos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da 

 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 

FADE-UFPE 

Tendo em vista o que consta dos autos deste processo de Seleção Pública, 

execução de serviço de adequação 

atender as atividades do 

ederal de Pernambuco, 

FADE/UFPE/SOFTEX 

GRADUAÇÃO LATO 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

e diante da constatação de conformidade do 

objeto ofertado pela única empresa presente ao processo, conforme parecer técnico 

da Coordenação do Projeto, a Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa 

inscrita sob o CNPJ n° 

todas as condições 

SITUAÇÃO 

ACEITO 

Comissão informa ainda, que os autos do processo encontram-se com vistas 

franqueadas aos interessados, nos dias úteis, no horário de expediente da FADE-


