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ADJUDICAÇÃO
ADJUDICO o objeto desta licitação as empresas:
EV COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.851.214/0001-
98, no valor de R$ 20.887,50 (vinte mil e oitocentos e oitenta
e sete reais e cinquenta centavos);
INTEGRAÇÃO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA -
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 36.680.482/0001-15, no valor
R$ 256.198,80 (duzentos e cinquenta e seis mil e cento e
noventa e oito reais e oitenta centavos);
LARISSA OLIVEIRA CAMPOS - ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 20.421.805/0001-16, no valor de R$ 295.197,80
(duzentos e noventa e cinco mil e cento e noventa e sete
reais e oitenta centavos);
PARANOÁ DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
28.128.565/0001-78, no valor de R$ 75.643,20 (setenta e
cinco mil e seiscentos e quarenta e três reais e vinte
centavos); e
SUPERMERCADOS NSA SRA APARECIDA EIRELI -
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 66.454.562/0001-13, no
valor de R$ 35.300,85 (trinta e cinco mil e trezentos reais e
oitenta e cinco centavos).
Empresas essas devidamente classificadas no Processo
Licitatório 361/2022, referente a escolha da proposta mais
vantajosa para registro de preço para futura contratação de
empresa especializada para fornecimento de gêneros
alimentícios, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste edital e seus anexos.
Borda da Mata – MG, 26 de maio de 2022.
Pedro Henrique Monteiro
Pregoeiro
 
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta nos autos do Processo Licitatório
361/2022 e diante do resultado apresentado pela Comissão
Permanente de Licitação, HOMOLOGO o presente certame,
para todos os efeitos previstos em Lei.
 
Borda da Mata – MG, 26 de maio de 2022.
 
AFONSO RAIMUNDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
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