
 

                                           

RESULTADO DE JULGAMENTO
SELEÇÃO PÚBLICA 

 

 
Recife, 26 de Dezembro de 2022

 

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

destinada à CONTRATAÇÃO DE 

DA REDE COLETORA DE ESGOTO

CAMPUS RECIFE – RECIFE/PE

Infraestrutura de saneamento do campus Joaquim A

revitalização do riacho do cavouco e atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre 

gestão sustentável de efluentes em áreas urbanas

conformidade do objeto ofertado pela única empresa presente ao processo, conforme 

parecer técnico da SINFRA

,a Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

40.884.533/0001-79, conforme

instrumento convocatório para o item relacionado.

RESULTADO DA SELE

 

ITEM DESCRIÇÃO

1 

Serviços de Ampliação 
COLETORA DE ESGOTO 
CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS 
NA UFPE – CAMPUS RECIFE 
RECIFE/PE, conforme 
especificações do ANEXO I
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 021/2022 

de Dezembro de 2022. 

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

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA

REDE COLETORA DE ESGOTO – CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS

RECIFE/PE em atendimento ao projeto de 

rutura de saneamento do campus Joaquim Amazonas para apoiar a 

revitalização do riacho do cavouco e atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre 

ão sustentável de efluentes em áreas urbanas, e diante da constatação de 

conformidade do objeto ofertado pela única empresa presente ao processo, conforme 

SINFRA-UFPE na pessoa do Sr. Antônio Rinaldo de O

Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa CONCREFERRO 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 

conforme atendimento a todas as condições estabelecidas 

para o item relacionado. 

RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

DESCRIÇÃO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
VALOR 

OFERTADO 

Serviços de Ampliação da REDE 
COLETORA DE ESGOTO – 
CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS 

CAMPUS RECIFE – 
RECIFE/PE, conforme 
especificações do ANEXO I do 

R$265.629,26 R$244.765,03 

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, 

PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO 

CAMPUS JOAQUIM AMAZONAS NA UFPE – 

de Ampliação da 

mazonas para apoiar a 

revitalização do riacho do cavouco e atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre 

e diante da constatação de 

conformidade do objeto ofertado pela única empresa presente ao processo, conforme 

Antônio Rinaldo de Oliveira Junior 

CONCREFERRO 

, inscrita no CNPJ nº 

todas as condições estabelecidas no 

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-


