
 

  

 
AVISO DE RESULTADO  

 

Ref.: CONVITE Nº 005/2021 

Processo Administrativo Nº 065/2021 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 

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

que ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês de maio 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 fornecimento de  01(um) equipamento tipo Servidor e 01 

(uma) CPU tipo Storage NAS para instalação na rede de dados da Câmara conforme 

Anexo I - Termo de Referência, obtendo como resultado as classificações das mesmas, 

conforme abaixo especificado: 

 

Empresa VENCEDORA: 2WB COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA,  inscrita 

no CNPJ nº 07.441.805/0001-10, apresentou o valor do Lote 001 de R$ 

81.961,68(oitenta e um mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), 

e  do lote 002 no valor de R$ 61.520,00 (sessenta e um mil quinhentos e vinte reais) 

num montante global de R$ 143.481,68(cento e quarenta e três mil quatrocentos e 

oitenta e um reais e sessenta e oito centavos); 

 

Em 2º lugar a empresa AR MULTIFOR COMERCIAL EIRELI- EPP, inscrita no 

CNPJ nº 16.896.129/0001-60, apresentou o valor do Lote 001 de R$ 90.813,00(noventa 

mil oitocentos e treze reais), e  do lote 002 no valor de R$ 68.642,40 (sessenta e oito mil 

seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) num montante global de R$ 

159.455,40 (cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta centavos); 

 

Em 3º lugar a empresa T10 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, inscrita no 

CNPJ nº 26.169.388/0001-42, apresentou o valor do Lote 001 de R$ 96.281,40(noventa 

e seis  mil duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), e  do lote 002 no valor de 

R$ 73.281,00 (setenta  e três mil duzentos e oitenta e um reais) num montante global de 

R$ 169.562,40 (cento e sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta 

centavos); 

 

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, 25 de maio de 2.021 

 

 

 

 

EVA TEREZINHA MARTINS 

Comissão Permanente de Licitações 
Presidente 


