ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2020
Ás 07/07/2020 – 09:30:00 horas, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, à Avenida Maestro Sansão, 236,Centro, Muriaé-MG,
reuniu-se o pregoeiro e a equipe de apoio, para dar seguimento a última sessão do presente certame. Na última sessão realizada no dia 01/08/2020,
na fase da habilitação foi concedido a empresa Scalla Material de Construção Ltda-me o prazo de 48 horas para apresentar as notas fiscais que
comprovassem o expresso no Atestado de Capacidade Técnica, sob pena de desclassificação. Após o decurso do prazo estabelecido a empresa
mencionada não apresentou as notas para a regularização .Desta forma a empresa Scalla Material de Construção Ltda-me foi desclassificada. Após
entrar em contato com as demais empresas pra manifestação de interesse ou não de serem declaradas vencedoras nos itens que antes a empresa
desclassificada havia ganhado, conforme os e-mails juntados em anexo sigo com a adjudicação das novas ganhadoras.ADJUDICAÇÃO: Fica
adjudicada a COMERCIAL B& F LTDA - ME - 07.051.239/0001-30, situada na AV GUMERCINDO IGLESIAS , 4690 - SILVESTRE - VIÇOSA
- MG com o valor total de R$ 130.700,00 (cento e trinta mil e setecentos reais), FORTALEZA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 32.625.874/0001-20, situada na RUA SANOS MIQUELITO, 165 - SANTA EDWIGES - UBÁ - MG com o valor total de R$ 31.430,60 (trinta e um
mil e quatrocentos e trinta reais e sessenta centavos), JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES – 24.708.774/0001-30, situada na RUA JOSE
AUGUSTO MARCOS, 500 - PONTE PRETA - UBA - MG com o valor total de R$ 15.519,90 (quinze mil e quinhentos e dezenove reais e noventa
centavos),MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME – 17.403.267/0001-22, situada na RUA PADRE BAIÃO, 24 - CENTRO GUIDOVAL - MG com o valor total de R$ 14.497,00 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e sete reais), PREMOLDADOS MURIAE LTDA 71.049.100/0001-50, situada na RUA RAMOS B1, 100 - DISTRITO INDUSTRIAL - Muriaé - MG com o valor total de R$ 18.550,00 (dezoito mil
e quinhentos e cinquenta reais),SILVIA CAROLINA DOS SANTOS DE MOURA PEREIRA - 25.310.748/0001-11, situada na RUA 10 DE
JUNHO, N° 82 - CENTRO - SUMIDOURO - RJ com o valor total de R$ 7.140,00 (sete mil e cento e quarenta reais),, conforme itens acima
vencedores.ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a sessão, lavrada a presente Ata, que após lida e
achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, sua equipe e pelo representante credenciado. Esta sessão encerrou-se às 11 horas 20 minutos.
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Pregoeiro
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