ATA DA 2ª (SEGUNDA) SESSÃO DA SELEÇÃO PÚBLICA Nº 03/2020 – FUNPEC

Ao 27º (vigésimo sétimo) dia do mês de janeiro de 2021, às 10:00h (Horário de
Brasília), que por medida de prevenção da COVID-19, realizou, em sessão pública,
por meio de videoconferência, sem a presença física dos licitantes, na sala de
reuniões localizada na sede da FUNPEC, situado no Campus Universitário, nº 3000,
Lagoa Nova, Natal/RN, a Comissão de Seleção Pública, designada através das
PORTARIA/FUNPEC nº 007/2018-DG de 27 de junho de 2018, sob a presidência, Sr.
Francisco Alexandre M. M. Costa e o membro Sr. Tiago Victor da Silva e os demais
membros da comissão estão no período de férias, para a abertura da 2ª sessão da
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2020-FUNPEC, cujo objeto é a “contratação dos serviços
de reformas e adequações das instalações de gases, combate a incêndio e elétricas
nos laboratórios, localizados no prédio do departamento de farmácia da UFRN” de
acordo com as especificações e condições constantes no Instrumento Convocatório.
Declarada aberta a sessão, dando início aos trabalhos foi divulgado o resultado do
parecer técnico emitido pela Superintendência de Infraestrutura da UFRN a respeito
da análise das propostas das licitantes, além disso, foi comunicado que das 02 (duas)
empresas que enviaram documentação, sendo 01 (uma) empresa AC ENGENHARIA
LTDA – EPP (CNPJ: 09.389.289/0001-57) foi desclassificada do certame, enquanto a
empresa L & L ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 16.667.638/0001-10) foi realizada
ressalvas das quais poderão ser sanáveis e, portanto, foi concedido o prazo de 24
(vinte e quatro) horas, para atendimento da diligência apresentada. O presidente da
comissão informou ainda, que no parecer técnico INFRA/UFRN, encontra-se disponível
no site da FUNPEC (https://funpec.br/compra/parecer-tecnico-da-selecao-publica-no003-2020-funpec/) para todos os interessados. Por fim, foi aberto o prazo para
intenção de recurso de 20 (vinte) minutos, do qual não foi registrado nenhuma
intenção de recurso para fase das propostas de preços. Por fim, foi informado que
será marcada outra sessão para divulgação dos atos. Nada mais havendo a
acrescentar, o Presidente encerrou a presente Ata às 10:55h, depois de lida por todos
e considerada em conformidade com o quanto preceituado nas regras do Instrumento
Convocatório.
Natal/RN, 27 de janeiro de 2021.

Francisco Alexandre M. M. Costa
Presidente s da CSP

Tiago Victor da Silva
Membro
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