Belo Horizonte, 23 de novembro de 2021
ATA DE JULGAMENTO - 2ª FASE E RESULTADO FINAL - CONVITE Nº 008/2021 - Contratação
de empresa especializada para fabricação e instalação de esquadrias e vidros, incluindo, além de
obras civis, todos os materiais e mão de obra necessária, para remoção e descarte das esquadrias
fixas existentes e fornecimento de novas esquadrias móveis, contemplando a aberturas de janelas
e portas na fachada do Edifício Sede do Sescoop/MG, conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas no Projeto Executivo, Termo de Referência deste Edital e em seus anexos.
A Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições, após análise pormenorizada dos
documentos de habilitação apresentados pela licitante Construtora Mattos Baracho Eirelli e após
diligência efetuada junto a esta empresa, informa o seguinte resultado da 2ª fase da licitação
(Habilitação) e resultado final:
RESULTADO / EMPRESA HABILITADA / VENCEDORA:
EMPRESA

Construtora Mattos Baracho Eirelli

CNPJ
71.337.844/0001-70

VALOR GLOBAL
NEGOCIADO
R$ 318.001,62

Após conferência de toda a documentação constante no envelope de Habilitação, após diligência
efetuada no Diploma / Certificado de Curso de Segurança e Medicina do Trabalho do Engenheiro
José Ângelo Baracho Pires, após diligência de comprovação, regularidade e quitação junto ao
CREA/MG do Engenheiro Civil José Ângelo Baracho Pires e após efetiva negociação afim de
obtenção de desconto, no valor global apresentado, pela empresa licitante supracitada, de
aproximadamente 16% de redução, declaramos como vencedora a empresa Construtora Mattos
Baracho Eirelli, CNPJ: 71.337.844/0001-70.
HOMOLOGAÇÃO
Decorrido o prazo recursal de 02 dias úteis, após a divulgação do resultado, e não havendo
interposição de recursos, a Comissão Permanente de Licitação, remeterá o processo à
Superintendência do Sescoop/MG para homologação e autorização de adjudicação do objeto à
licitante vencedora Construtora Mattos Baracho Eirelli.
VALOR GLOBAL DO PROCESSO: R$ 318.001,62
(Trezentos e dezoito mil, um real e sessenta e dois centavos)
Atenciosamente,

Robert Martins Santos
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Sescoop/MG

Lucas Cotta Lage
Comissão de Licitação do Sescoop/MG
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