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OPregoeiro da Prefeitura Municipal .de São João dos Patos, Estado dp Maranhão,
nomeada pela Portaria-29/2021, de 04 de janeiro de 2021, em cumprimento aosj dispositivos
legais, vem .'apresentar aV.Exa., o relatório e encaminhar òs autos db processo)referente ao
Pregão Presencial SRP n"'07/2021, objetivando o Registro de Preços para a aquisição de
enxovais para recém-nascidos da Secretaria Municipal Assistência Social do Município de São
João dos pios- MA, para oexercício;de.2Ò2lKcujò. critério de julgamento foi dp tipo menor

. ' V "• t ' i-'-" ' '
preço por item. i

De acordo com 'a.Lei'n® 8.666, de 21 de jiinho .dê. 1993^-Lei Complementar n
123/2006 alterada pelã-Lei Complementar n° 147/2014 edemais-legislações pertinente, oEdital
de licitação; do Pregão Presenial SRP u°'07/2Ò21-, foi publicado ;no muraUesta; prefeitura a
chamamento de quaisquer interessados bem"como jòmal de..Grande Circulação eDiário Oficial
do Estado do Maranhão-DOEe Diário da Famem. •• ^̂ ^A , |

'Considerando que ocritério, de julgamento da propóia determinado) pelo Pregão
Presencial SRP n® 07/2021 jfoi-do tipo menor preço ;por item,f ;obtivemos assim o seguinte
resultado: • -iTS 'v- --j ;
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1° lugar Empresa; .•V

OLIPIA FERNANDA DE AGUIAR BRANDÃO É:CIA.LTpA-; |
CNPJ 13.806.992/0001-90 " "'-\rv 7 •.'a-V'-'- . . í
R$ 163.982,00 (Cento esessenta eYrês.miTé novecentos epiténta edois reais) !

Assim sendo, proclamamos aempresa: OLIPIÃ FERNANDA DE AGUIAR BRÀhpÃO ECIA
LTDA, inscrita no CNPJ n" 13.806.992/0001-90, com proposta apresentada no valor total de RS
163.982,00 (Cento e sessenta e três mil e novecentos e oitenta e dois reais), Face ao exposto,
este Pregoeiro submete àapreciação epossível homologação de V.Exa., opresente relatório.

Prefeitura Municipal São João dos Patos, Estado do Maranhão, em 01 de março de
2021.
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