
 

                                           

RESULTADO DE JULGAMENTO
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 

 

 
Recife, 01 de Dezembro de 2022

 

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

destinada à contratação de pessoa jurídica para 

compromisso para fornecimento futuro e eventual de cestas natalinas 

as atividades os projetos administrados pela 

e diante da constatação de conformidade do objeto ofertado pela única empresa 

presente ao processo, conforme parecer técnico da

doCIn , a Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa 

PERSONALIZADOS NE LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.285.347/0001

vista o atendimento a todas as condições estabelecidas 

para o item relacionado. 

RESULTAD

 

ITEM DESCRIÇÃO

1 

TERMO DE COMPROMISSO 
PARA FORNECIMENTO 
FUTURO E EVENTUAL DE 
CESTAS NATALINAS PARA 
ATENDER AOS PROJETOS 
ADMINISTRADOS PELA FADE
UFPE, 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 022/2022 

01 de Dezembro de 2022. 

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

contratação de pessoa jurídica para formalização de 

compromisso para fornecimento futuro e eventual de cestas natalinas 

administrados pela Fade no Centro de Informática da UFPE

e diante da constatação de conformidade do objeto ofertado pela única empresa 

presente ao processo, conforme parecer técnico das Coordenações

, a Comissão de Seleção declara vencedora, a empresa DUE PRESENTES 

PERSONALIZADOS NE LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.285.347/0001

todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório

RESULTADO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

DESCRIÇÃO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA 
VALOR 

OFERTADO 

TERMO DE COMPROMISSO 
PARA FORNECIMENTO 
FUTURO E EVENTUAL DE 
CESTAS NATALINAS PARA 
ATENDER AOS PROJETOS 
ADMINISTRADOS PELA FADE-

especificações contidas no 

R$ 416.929,52 R$ 388.836,00 

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, 

formalização de termo de 

compromisso para fornecimento futuro e eventual de cestas natalinas visando atender 

no Centro de Informática da UFPE,  

e diante da constatação de conformidade do objeto ofertado pela única empresa 

ões dos Projetos 

DUE PRESENTES 

PERSONALIZADOS NE LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.285.347/0001-44, tendo em 

instrumento convocatório 

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-


