
 

 

 

AVISO DE RESULTADO 
 
 

Ref.: CONVITE Nº 008/2019 
Processo Administrativo Nº 089/2019 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA vem por 
intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações (CPL) tornar público que, ao 
10º (décimo) dia do mês de dezembro do ano de 2.019, às 10:00 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 classificadas, conforme abaixo especificado: 
 
Vencedora (itens: 1, 2, 4 e 5): QUALICONSTRU ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
LTDA-ME,  CNPJ N°. 34.337.918/0001-42 que apresentou o valor total no item 01 de 
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), o valor total no item 02 de 
R$41.200,00(quarenta e um mil e duzentos reais), o valor total no item 04 de 
R$5.000,00(cinco mil reais) e o valor total no item 05 de R$1.880,00(um mil oitocentos 
e oitenta reais) totalizando um montante de R$62.480,00(sessenta e dois mil, 
quatrocentos e oitenta reais); 
 
Em 2º lugar a empresa MATEC MULTI SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 24.125.740/0001-
12 que apresentou proposta apenas para o item 03  no valor total de 
R$ 29.800,00(vinte e nove mil e oitocentos reais);   
 
Em 2º lugar no item 4, e 3º lugar nos itens 1, 2 e 5 a empresa LEONARDO TADEU 
DIAS LUZ – ME com nome fantasia (LDIAS CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO), CNPJ 

Nº. 24.771.483/0001-96 que apresentou o valor total no item 01 de 
R$16.100,00(dezesseis mil e cem reais), o valor total no item 02 de 
R$68.000,00(sessenta e oito mil reais), o valor total no item 03 de R$31.500,00(trinta e 
um mil e quinhentos reais), o valor total no item 04 de R$7.250,00(sete mil duzentos e 
cinquenta reais), e o valor total no item 05 de R$2.700,00(dois mil e setecentos reais) 
totalizando um montante de R$125.550,00(cinto e vinte e cinco mil quinhentos e 
cinquenta reais). 
 
Em 2º lugar no item 01, 02 e 05, e em terceiro lugar no item 4.a empresa ALE 
COMÉRCIO E NEGÓCIOS EIRELI, CNPJ Nº. 33.011.496/0001-58 que apresentou o 
valor total de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) referente ao item 01 onde o 

valor correto a considerar é de R$14.900,00(quatorze mil e novecentos reais), o valor 
total de R$46.400,00(quarenta e seis mil e quatrocentos reais) referente ao item 02, o 
valor total de R$30.900,00(trinta mil e novecentos reais) referente ao item 03, o valor 
total de R$7.500,00(sete mil e quinhentos reais) no item 04 e o valor total de 
R$ 2.380,00(dois mil trezentos e oitenta reais) para o item 05, totalizando um montante 
total de R$103.080,00(cento e três mil e oitenta reais), quando o correto a considerar é 
de R$102.080,00(cento e dois mil e oitenta reais) 
 



 

 

 
 
Após decorrido os prazos legais para eventuais interposições de 

recursos contra o resultado do certame, a presente decisão será levada ao 
conhecimento da autoridade superior para adjudicação e homologação. 

 

Santana de Parnaíba, 28 de novembro de 2.019 
 
 
 

FABIANA SILVA BONIFACIO 

Comissão Permanente de Licitações 
Presidente 


