TERMO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO Nº PE 9/2021-037 PMI
OBJETO: Sistema de Registro de Preço (SRP) Contratação de empresa especializada no
fornecimento de peças, pneus e outros utensílios diversos para manutenção de veículos da
Prefeitura Municipal de Itupiranga e Secretarias vinculadas.
A Comissão de Licitações vem esclarecer que, o item 0093 (amortecedor dianteiro-L200 TRITON 2020/2020) pertencente ao lote 6 (MITSUBISH L-200 TRITON2020/2020), no portal
de compras públicas o mesmo foi lançado no lote 5 (veículo- UNO VIVACE 1.0 2013/2014 )
devido á um erro do sistema, ficando com valor de 0,16 (dezesseis centavos),ou seja,
inexequível, portanto considerado fracassado.
A empresa vencedora do lote 5 foi VP8 E SERVICOS LTDA, com valor de 79.316,00,
devido a observação a cima citada o lote passa a ficar com valor total 79.315,84, uma vez que o
item não pertence ao mesmo e não aparece dentro do SISTEMA ASPEC PRA EMPRESA
VENCEDORA.
A empresa vencedora do lote a qual pertence o item citado (0093) dentro do SISTEMA
ASPEC, foi MV COML. DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA, entretanto a mesma não
sofrera alteração no valor ganho devido o fracasso do item.
Os demais lotes permanecem sem alterações, lembrando que tal fato não prejudicará a
administração e nem os vencedores do presente processo.
O presente Termo vai assinado pelos representantes e membros da comissão

VP8 PECAS E SERVICOS LTDA____________________________________________
Assinado de forma digital por MV COML DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA:07712240000168
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=MARAB?, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCNPJ A1, ou=23917962000105, ou=presencial, cn=MV COML DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS
LTDA:07712240000168

MV COML.PECAS PARA AUTO E SERVICOS _________________________________
COMISSÃO

ALICE DE SOUZA DAMACENO:00447055224

Assinado de forma digital por ALICE DE SOUZA
DAMACENO:00447055224
Dados: 2021.09.09 16:30:57 -03'00'
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ALINE SILVA DA CUNHA__________________________________________________
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