
 

  

 
AVISO DE RESULTADO FINAL 

 

Ref.: CONVITE Nº 004/2021 
Processo Administrativo Nº 020/2021 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA vem 

por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações (CPL) tornar público 

que ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de 2.021, às 09:00 horas, do 
horário de Brasília/DF, dando continuidade à sessão de origem realizada em 
24/05/2021 as 09:00hs onde foram julgados apenas a documentação de 

habilitação das empresas proponentes, desta feita, após cumpridos os prazos 
recursais, reunida em sessão pública para abertura dos envelopes contendo os 
documentos de propostas de preços apresentadas pelas empresas participantes 

para continuidade do processamento da presente licitação que visa a 
contratação de empresa especializada para fornecimento do objeto constante 
no item 1 do edital e, conforme especificações contidas no Anexo I –Termo de 

Referência do Edital, obtendo como resultado as classificações das mesmas, 
conforme abaixo especificado: 

 
Empresa Vencedora: 
 
SJ COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ N°. 

37.966.154./0001-42, por ter apresentado o menor preço no item 01 no valor 

de R$444,05; item 02 no valor R$590,00 ; item 03 no valor R$102,00; item 04 
no valor R$ 0,29; item 05 no valor R$ 0,29; item 06 no valor R$1,02; item 07 
no valor R$1,02 valor total da proposta de R$ 39.987,00 ( trinta e nove mil 

novecentos e oitenta e sete reais); 
 
Em 2º lugar a empresa MAX GATE COMERCIAL LTDA - EPP , CNPJ 

24.738.188/0001-38, apresentou no Item 01 o valor unitário de R$550,00; item 
02 no valor R$680,00 ; item 03 no valor R$122,00; item 04 no valor R$1,50; 

item 05 no valor R$1,50; item 06 no valor R$2,12, item 07 no valor R$2,12 
valor total da proposta de R$ 49.268,00 (quarenta e nove mil duzentos e 
sessenta e oito reais); 

 
Em 3º lugar a empresa LUIZ AUGUSTO SANTANA – MEI , CNPJ 
Nº31.769.890/0001-24, apresentou no item 01 o valor unitário de R$690,00; 

item 02 no valor R$952,00 ; item 03 no valor R$320,00; item 04 no valor 
R$3,00; item 05 no valor R$3,00; item 06 no valor R$3,00; item 07 no valor 
R$3,00, valor total da proposta de R$ 66.040,00(sessenta e seis mil e quarenta 

reais). 
 
 

 
 
 



 

  

 

 
A CPL encaminhará o processo contendo as propostas, a 

ata circunstancial e o mapa de preços para a autoridade superior para fins de 

homologação e adjudicação. 
 
 

Santana de Parnaíba, 01 de junho de 2.021 
 
 

 
 

EVA TEREZINHA MARTINS 

Comissão Permanente de Licitações 
Presidente 

 


