CENTRO DE FORMAÇÃO URBANO RURAL IRMÃ ARAÚJO

COTAÇÃO DE PREÇOS nº 107/2020
ATA DE HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO –
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PANIFICAÇÃO, DE PROCESSAMENTO E DE
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS
Decreto 8.726/2016 Art. 36. As compras e
contratações de bens e serviços pela organização da
sociedade civil com recursos transferidos pela
administração pública federal adotarão métodos
usualmente utilizados pelo setor privado.

Aos vinte e nove dias do mês de Julho de 2020, às 11h30min, deu-se início ao procedimento de
homologação do resultado final da Cotação de Preços nº 107/2020 para Aquisição de Equipamentos
de Panificação, de Processamento e de Conservação de Alimentos, conforme Termo de Fomento nº
857556/2017, celebrado com o Ministério do Trabalho – MTb (extinto), por intermédio da Secretaria
Nacional Solidária/SENAES (extinta), publicado em extrato no D.O.U., em 02/01/2018, seção 3. Cabe
esclarecer que o citado Termo de Fomento foi subrogado ao Ministério da Cidadania por ocasião da
Reforma Administrativa, ocorrida por força da Lei nº 13.844/2019 e do Decreto Federal nº
10.357/2020.
Não havendo Recursos Contrários ao Resultado e após analisada a documentação exigida no item 6 do
Termo de Referência da Cotação de Preços nº 107/2020, a Comissão de Seleção reitera o Resultado
publicado na Ata de 24 de julho de 2020, homologando como vencedoras as empresas FRACEL
REFRIGERAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP, CNPJ: 05.322.435/0001-76, para contratação no
valor de R$ 68.048,53 (sessenta e oito mil, quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e
PLASTRIX COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 14.574.808/0001-97, para contratação
no valor de R$ 5.828,60 (cinco mil, oitocentos e vinte e oito e sessenta centavos), de acordo com a
seleção de itens descrita na Ata anterior.
Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente ata que vai assinada por mim, relatora dessa
Comissão de Seleção.
Curitiba, 29 de julho de 2020.

Luzia Alves da Cruz Cabral Nunes
Relatora da Comissão de Seleção
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