AVISO DE RESULTADO
Ref.: CONVITE Nº 010/2021
Processo Administrativo Nº 081/2021
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
vem por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações (CPL) tornar público
que ao 6º (sexto) dia do mês de agosto do ano de 2.021, às 09:00 horas, do horário de
Brasília/DF, reunida em sessão pública para abertura dos envelopes contendo os
documentos de habilitação e das propostas de preços apresentadas pelas empresas
participantes para processamento da presente licitação que visa a Contratação de
empresa especializada para locação e manutenção continuada de 08(oito) lavatórios
portáteis, sendo 04U com capacidade volumétrica de 50 litros e 04U com capacidades
volumétricas de 75 litros a serem instaladas nos ambientes internos da Câmara.,
conforme especificações contidas no Anexo I –Termo de Referência do Edital, obtendo
como resultado as classificações das mesmas, conforme abaixo especificado:
Empresa Vencedora:
Empresa MÃO LIMPA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.081.847/0001-10, apresentou o valor total de do Item
001 de R$ 81.768,00(oitenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais), e do Item 002
no valor de R$ 81.768,00 (oitenta e um mil setecentos e sessenta e oito reais) num
montante global de R$ 163.536,00 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis
reais);
Em 2º lugar a empresa AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 24.982.435/0001-47, apresentou o valor do Item 001 de
R$ 82.944,00 (oitenta e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais), e do Item 002
no valor de R$ 82.944,00 (oitenta e dois mil e novecentos e quarenta e quatro reais)
num montante global de R$ 165.888,00 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e
oitenta e oito reais);
Em 3º lugar a empresa MATEC MULT SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
24.125.740/0001-12, apresentou o valor do Item 001 de R$ 84.312,00 (oitenta e quatro
mil trezentos e doze reais), e do Item 002 no valor de R$ 84.312,00 (oitenta e quatro
mil trezentos e doze reais), num montante global de R$ 168.624,00 (cento e sessenta e
oito mil seiscentos e vinte e quatro reais);
A CPL encaminhará o processo contendo as propostas e a ata circunstancial para a
autoridade superior para fins de homologação e adjudicação.
Santana de Parnaíba, 06 de agosto de 2.021
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