ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ Ne 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração ,

unicefí®

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELATÓRIO

ÀSra.
Thuany Costa de Sá Gomes
Secretaria Municipal de Administração
São João dos Patos/MA.
Nesta

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,

nomeada pela Portarla"l^/2021, em cumprimèhtõ aos dispositivosjllegais, v^jápr"esentar aV.Exa.,

o relatório e encaminhar os autos do processo referente ao Pregão Presencial sp n^ 10/2021,

objetivando oRègistro de Preços para fütura eeventual contrataçãojde empresa especializada para

prestação de /serviços de manutenção preventiva e corretiva nos ,veículos leves, pesados e
semipesados, máquinas e equipamentos pesados, pertencentés à frota do Município de São João dos

Patos/MA, compreendendo os serviços ^e-rei^ròs^mecânlcos em|geràl, elétricos,! alinhamento e

balanceamento, estofamento, funilaria,i;lànternagèm/ pintura, taiieçaría, estofamento, tornearia,

sistema de moias, de^-arj condicionado) '"'caixa tde'-cam'blo,.' soldasi-esçapamentps, radiadores,

suspensão, sistema de ífreips,\;bèrn;çómo, retifica dè rfiótores ejibbrhbViè outros serviços afins
ncionamento; dos veícülos, cúid/cfitério
cüjd^critério ,de
de Jul
necessários ao;completq^-peffeito/funcionarnento;
iulgamento foi do
tipo menor preço unitário.
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De'acordo com a'Lei n" 8.666, de 21^de Juriho de A993; Lei .Complementar n° 123/2006

alterada pela Lei Complementar/n" 147/2014 e demais legislações pertinente, ol Edital de licitação do

Pregão Presencial SRP ns 10/2^21,-foi-publicadb'-no'mdral -destaJ prefeitura ;a chamamento de
quaisquer Interessados bem ^còmó^ jornal de Grande Circulação] é Diário Oficialj do Estado do
Maranhão-DOEe Diário da'Fãmem. v/ J
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Considerando que\V'crjtérib: de julgamento da//propostá determinado pelo Pregão
Presencial SRP n^ 10/2021 foi db!tipb menor p/reçòJpòritem; dbtivefnos assim o,'seguinte resultado:
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is lugar Empresa:
//

SAYMONN COELHO BRASIL-ME

CNPJ n2 16.836.117/0001-40

R$ 667.163,00 (Seiscentos e sessenta e sete mil cento e sessenta e três reais).

I!

Assim-sendo,-proc!amamos..a empresa:-SAYMONN COELHO BRASIL - ME, inscrita no
CNPJ ns 16.836.117/0001-40, com proposta apresentada no valor total de R$ 667.163,00 (Seiscentos
e sessenta e sete mil cento e sessenta e três reais), Face ao exjDosto, este Pregoeiro submete à
apreciação e possível homologação de V.Exa., o presente relatório. >

SãoJoão dos Patos, Estado do Maranhão, em 03 de máío de 2021.

Francisco Edurado da Veiga Lopes
Pregoeiro
www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São'João dos Patos/MA

