
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATUPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU    PARANÁ 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e 

trinta minutos, na sala de reuniões da Prefeitura do Município de Porecatu, realizou-se a 

sessão de abertura dos envelopes do procedimento de licitação nº 14/2017, na modalidade 

pregão presencial nº 12/2017, tipo menor preço por lote, objetivando a aquisição parcelada 

de materiais de consumo (materiais de limpeza, gêneros alimentícios e copa e cozinha) para 

a Secretaria de Administração, estando presentes a pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e 

Silva Refosco e o membro da equipe de apoio Leonardo Henrique dos Santos. As empresas 

D.A Carvalho & Cia Ltda ME e Porecatu Produtos Alimentícios Ltda ME protocolizaram os 

envelopes para o primeiro horário de abertura. No segundo horário foram credenciadas as 

empresas supracitadas. Em seguida foram abertos os envelopes de proposta de preço cujo 

valor máximo do lote 1 é de R$ 16.540,10 (dezesseis mil, quinhentos e quarenta reais e dez 

centavos) e R$ 8.860,77 (oito mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e sete centavos) para 

o lote 2. A empresa D.A Carvalho & Cia Ltda ME propôs o valor de R$ 8.696,90 (oito mil, 

seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos) para o lote 2 e não cotou o lote 1. A 

empresa Porecatu Produtos Alimentícios Ltda ME propôs o valor de R$ 15.154,03 (quinze 

mil, cento e cinqüenta e quatro reais e três centavos) para o lote 1 e R$ 8.584,40 (oito mil, 

quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para o lote 2. Após a disputa de 

lances para o lote 2 obteve-se o seguinte resultado: o valor foi fechado em R$ 8.300,00 (oito 

mil e trezentos reais) proposto pela empresa D.A Carvalho & Cia Ltda ME. Em seguida 

foram verificados os documentos de habilitação e as empresas D.A Carvalho & Cia Ltda 

ME e Porecatu Produtos Alimentícios Ltda ME foram habilitadas e declaradas vencedoras 

dos seus respectivos lotes. Nada mais a tratar a pregoeira encerrou a sessão que vai assinada 

pelos presentes. 

  

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco , 

Pregoeira  

 

 

Leonardo Henrique dos Santos  

Membro da equipe de apoio 

 

Licitantes  

 

D.A Carvalho & Cia Ltda ME                                 Porecatu Produtos Alimentícios Ltda ME 


