
 

  

 

AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO 
 

 

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021 

Processo Administrativo Nº. 047/2021 

 

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. 

 

                Ficam declaradas vencedoras do certame acima, as 

seguintes empresas: 
 

CS BRASIL FROTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.544.314/0001-79: 

item 1 com o valor unitário de R$ 1.387,00, o valor mensal de R$ 20.805,00 e total 

neste item no valor de R$ 249.660,00; e item 3 o valor unitário de R$ 3.826,00, o valor 

mensal de R$ 3.826,00 e total neste item no valor de R$ 45.912,00;    

 

VIA 80 TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 09.002.604/0001-41: 

item 2 o valor unitário de R$ 4.100,00, o valor mensal de R$ 4.100,00 e total neste item 

no valor de R$ 49.200,00. 
 

Após o prazo recursal previsto na Lei Federal nº 8.666/93, no 

Art. 109, inciso I, alíneas “a” e b” a contar da publicação na imprensa oficial a ser 

providenciada nesta data, nos murais de costume e no SITE da Câmara, e em não 

havendo qualquer interposição por quaisquer interessados, a Comissão Permanente de 

Licitações estará encaminhando a ata circunstancial juntamente com os autos do 

processo para conhecimento da autoridade superior desta Casa de Leis para 

homologação e adjudicação da empresa vencedora dentro dos prazos previstos no 

mesmo dispositivo legal. 
 

Santana de Parnaíba, 02 de julho de 2.021 
 

 

 

 

EVA TEREZINHA MARTINS 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

PRESIDENTE - CPL 

 

 


