
 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

Processo Administrativo Nº 001/2019 

 

OBJETO: Referente à contratação de empresa especializada para contratação de 

empresa especializada no fornecimento de materiais do gênero ‘’suprimentos de 

informatica’’ para o uso da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, conforme 

especificações constantes no anexo I - Termo de referencia do edital. 

 

REF.: RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

(ENVELOPE Nº 02). 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA vem por intermédio 

de sua Comissão Permanente de Licitações (CPL) tornar público que, aos 17º (décimo 

sétimo) dia do mês de abril do ano de 2.019, às 09:00 horas,  em  sessão pública para 

abertura dos envelopes das propostas de preços apresentadas pelas empresas conforme 

abaixo especificados: 

 

1) Como Vencedor a empresa: BNB Comércio de equipamentos de 

informatica Ltda,inscrita no CNPJ/MF sob o Nº08.692.456/0001-71 que 

apresentou o valor total de R$ 39.904,00 (trinta e novem mil novecentos e 

quatro reais ), tendo se sagrado vencedora de todos os 21(vinte e um) itens. 

 

2) Em 2º lugar a empresa: MEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.364.837/0001-85, que apresentou o valor 

total de R$ 66.624,80 (sessenta e seis mil seiscentos e vinte quatro reais e 

oitenta centavos), sendo classificada em 2º lugar em todos os 21(vinte e um) 

itens. 

 

3) Em último lugar (3º) a empresa: MICRO KA INFORMATICA LTDA , 

inscrita no CNPJ nº 05.573.636/0001-46, que apresentou o valor total de R$ 

97.680,00 (noventa e sete mil seiscentos e oitenta reais), sendo classificada 

em último lugar (3º) em todos os 21(vinte e um) itens. 

 

O mapa comparativo de preços que é parte integrante da Ata Circunstanciada em 

forma de anexo onde está detalhado os preços unitários e totais por item e está 

disponível para consulta por qualquer interessado no site da Câmara, ou 

pessoalmente no Departamento de Compras, Licitações e Contratos desta Casa 

de Leis. 

 

Após decorrido os prazos legais a presente decisão será levada ao conhecimento 

da autoridade superior para adjudicação e homologação. 

 

Santana de Parnaíba, 17 de abril de 2.019 

 

 

EVA TEREZINHA MARTINS 
Comissão Permanente de Licitações 

Presidente 


