AVISO DE RESULTADO
Ref. TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
Processo Administrativo nº 047/2021
REF.: NEGOCIAÇÃO DOS VALORES – 2º COLOCADOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para Prestação de serviço
mediante Locação de Veículos Seminovos, sendo 15(quinze) veículos leves, tipo
passeio, 01(um) veículo de representação tipo Sedam e 01(um) veículo adaptado para
Cadeirante com compartimento para transporte de cadeira de rodas padrão,
quilometragem livre, estimada por veículo em média, 2.500 quilômetros por mês e em
condições de trafegar dentro e fora do município, incluídas as despesas com Seguro
total de eventuais sinistros com os veículos e seus condutores, passageiros e terceiros e
manutenções corretivas e preventivas, conforme descrito no Termo de Referência Anexo I”, que compõe este Edital..
A Câmara Municipal de Santana de Parnaíba através de
sua presidente no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Art. 64, § 2º da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público que a empresa VIA
80 TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.002.604/0001-41, não ofertou
valor igual ao ofertado pela empresa CS BRASIL FROTAS LTDA desclassificada no
Item 01 por não ter igualado ao preço unitário de R$1.387,00 apresentado pela empresa
CS BRASIL FROTAS LTDA desclassificada conforme previsão contida no item 16.2
do edital por não ter se manifestado e nem se apresentado para assinatura do contrato no
prazo previsto em edital oque classificou-se em 3º lugar para o Item 03 do Anexo I Termo de Referência do Edital e a empresa TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 06.269.793/0001-25 que classificou-se em 3º lugar para o Item 01
do anexo I supracitado, ambas para negociação de suas propostas, restando
desclassificada do certame a empresa CS BRASIL FROTAS LTDA, inscrita no CNPJ
nº 05.544.314/0001-79 por não ter se manifestado e nem se apresentado para assinatura
do contrato no prazo previsto em edital.

Santana de Parnaíba, 30 de julho de 2.021.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
SABRINA COLELA PRIETO
PRESIDENTE

