
 

 

 

AVISO DE RESULTADO 
 
 

Ref.: CONVITE Nº 013/2020 
Processo Administrativo Nº 084/2020 

 
Objeto: Contratação  de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços de 
limpeza de até 1.500 m² (um mil e quinhentos) metros quadrados de forro modular 
texturizado e de até 500 m² (quinhentos) metros quadrados de forro acústico em lã de 
vidro, nos ambientes administrativos e operacionais da câmara, conforme descrito no 
anexo i – termo de referência, que compõe este edita 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA vem por 

intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações (CPL) tornar público que ao 16º 
(décimo sexto) dia do mês de novembro do ano de 2.020, 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 procedeu ao processamento da licitação obtendo como resultado as 
classificações das mesmas, conforme abaixo especificado: 
 
Vencedora: ECOTEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA (Fantasia: ECOTEC), inscrita 
no CNPJ nº 17.699.787/0001-24 apresentou proposta no valor global de R$ 86.478,00 
(oitenta e seis mil quatrocentos e setenta e oito reais); 
 
Em 2º lugar: LUPLAC COMERCIO E SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 02.776.905/0001-83, apresentou proposta no valor global de 
R$ 88.756,00 (oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e seis reais); 
 
Em 3º lugar: ACQUATEC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, inscrita no 

CNPJ nº 35.285.339/0001-66, apresentou proposta no valor de R$ 90.352,00 (noventa 

mil trezentos e cinquenta e dois reais); 
 
A empresa E J DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ME 

foi inabilitada quanto aos documentos de habilitação e restou desclassificada do 
certame. 
 
Após decorrido os prazos legais para eventuais recursos, conforme disposto na Lei 
Federal nº 8.666/93, art.109, § 1º, a presente decisão será levada por esta CPL ao 
conhecimento da autoridade superior para adjudicação e homologação. 

 

Santana de Parnaíba, 16 de novembro de 2.020 
 
 

EVA TEREZINHA MARTINS 

Comissão Permanente de Licitações 
    Presidente 


