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RELATÓRIO
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O Pregoeiro" dà Prefeitura Municipal dé São João dos Patos, Estaco* do Maranhão,
nomeada pela Portaria 151/2021, de 01 de março de 2021, em cumprimento aos dispositivos legais,
vem apresentar à V.Exa., o relatório e encaminhar os autos do processo referente ao Pregão Presencial
SRP n® 12/202Íj objetivando a contratação de empresa especializada, através de ata de registro de
preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência
de pessoal das secretarias municipais da Prefei^ra-Municipal de São João dos Patos/N^, cujo critério
de julgamento foi do tipo menor preço glob^Ki;^,-:;' p- |

De acordo.cóm^Lei n®,8.666, de,-2i ;de ju"nhp.dé:T9,93,-Lei:6òmplementar n° 123/2006
alterada pela Lei Coraplem'éntar h®>147/2pl4 e demais legislações pertinente) o Edital de licitação do
Pregão Presencial SRP n®-12/2Ó2f;-.foi publicado rio mural desta.préfeiturã a chamamento de quaisquer
interessados bem como jpmal(dè"Graride_Circulaçãq' e)Diárío Oficiáhdo Estado do Maranhão-DOE e

1.Diário da Famem.
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Considerando que.jÓ" critério dé^julgamerito da proposta detérniinado pelo Pregão
Presencial SRPin® 12/2021 foi do tipo menor preço-gíóbãlj ^õbtivémps ássim o seguinte resultado:

1® lugar Empresa:

L.FEITOSADESA

CNPJ n®21.059.965/0001-20

R$ 4.101.042,00 (quatro milhões',Jcento.^^ nji '̂?iíuarerití^^^ .

Assim sendo, proclamamos a"'empresá:'~L'.'~ FErTOSA DÉ SÃ,, inscrita no CNPJ n®
21.059.965/0001-20, com proposta apresentada': '̂valor total de R$ 4.101:042,00 (quatro milhões,
cento e um mil e quarenta e dois reais), Fáce ao exposto, este Pregoeiro sübmete,' à apreciação e
possível homologação de V.Exã., o presente relatório.
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Prefeitura Municipal SãoJoão dos PatoSj Estado do Maranhão, em 15 de março de 2021.
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Francisco Eduardo da Veiga Lopes
Pregoeiro

Portaria 151/2021

www.sacjoaodcspatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA


