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Nesta

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,
nomeada pela Portaria 15Í/2Õ21, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa.,

"^1 o relatório e encaminhar os autos do processo referente ao Pregão Presencial ns 14/2021,
obj*etivando a Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de licença e
cessão de direito de uso de link de acesso à internet banda larga para atender as necessidades das
diversas secretarias dó Município de São João dos Patos/MA para o exercício de 2021, cujo critério
deJulgamento foi dotipo menor preço unitário.O/ l;vV;:, • j

De acordo çorn a Lei h"'8.665, dè 21 de Juhlio.de^.l993, j.el;Complementar n" 123/2006
alterada pela Lei Complementar h,; 147/2014 e demais legislaçõespertirientè, oEditai de licitação do
Pregão Presencial ns 14/202yfoi publicado no mural desta prefeitúraVchamamento de quaisquer
interessados bem como Jornal "de Grande Çircülaçãoíe Diário Ófícialdo Estado do Maranhão-DOE e
Diário da Famem. l\> |

•' . . t ^ j
Considerando que\:6 critério de-Julpmelito-,da''pro'p'osta determinado pelo Pregão

Presencial ns 14/2021 foi do tipo menor preço por JtemJ^Obtivemosássim oseguinte resultado:
1 ' ' \ ' í . • -i

12 lugar Empresa: , A', j
; ' •

^ COMPUTEX INFORMÁTICA LfDA\:V-. V, - . .v'' .-'A''"' ;
CNPJ n2 04.097.715/0001-65 ;->V' '
RS 74.808,00 (Setenta e quatro.mil oitocentps^,e,oitb reais).' ^

Assim sendo, Iprociamamos a empresa: CÕlVlPUtÉX INFORMÁTICA btDA," inscrita no CNPJ n®
04.097.715/OOÓ1-65, com proposta apresentada 'novalor total de R$ 74.808,00 (Setenta e quatro mil
oitocentos e oito reais). Face ao exposto, este Pregoeiro submete à apreciação e possível
homologação de V.Exa., o presente relatório.

Prefeitura MunicipalSão João dos Patos, Estado do Maranhão, em 04 de maio de 2021.
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Trancísco Eduardo da Veiga Üopes
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