
  

 

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

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas, na sala 

de reuniões da Prefeitura do Município de Porecatu, realizou-se a sessão de abertura dos 

envelopes do procedimento de licitação nº 13/2017, na modalidade pregão presencial nº 

11/2017, tipo menor preço por lote, objetivando a aquisição de materiais de consumo 

(gêneros alimentícios) para a Secretaria de Saúde e materiais de copa e cozinha e produtos 

de higiene para a Secretaria de Educação, estando presentes a pregoeira Salete Suzana 

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

Protocolizaram os envelopes de proposta de preços e habilitação as empresas Márcia 

Roberta de Sá-Gêneros Alimentícios ME, D.A. de Carvalho & Cia Ltda e Porecatu Produtos 

Alimentícios Ltda ME. Durante a análise dos credenciamentos das empresas verificou-se 

que o objeto social da empresa D.A. de Carvalho & Cia Ltda atende apenas ao lote 1 do 

edital, o objeto social da empresa Porecatu Produtos Alimentícios Ltda ME não atende ao 

lote 2 do edital e o objeto social da empresa Márcia Roberta de Sá-Gêneros Alimentícios 

ME não atende aos lotes 2 e 3. Em seguida foram abertos os envelopes de proposta de preço 

para julgamento do lote 1, cujo valor máximo é R$ 41.680,67 (quarenta e um mil, seiscentos 

e oitenta reais e sessenta e sete centavos). A proposta da empresa D.A. de Carvalho & Cia 

Ltda foi desclassificada por não apresentar marca nos itens do lote 1 conforme item V, “c” 

do instrumento convocatório. Desta forma, com a não apresentação de três propostas válidas 

de empresas locais passou-se à abertura dos envelopes às quinze horas e trinta minutos para 

participação de empresas em geral. Os representantes não aguardaram para assinar a ata. 

Nada mais a tratar a pregoeira encerrou a sessão que vai assinada pelos presentes. 

  

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco                              Leonardo Henrique dos Santos          

Pregoeira                                                                                 Membro da equipe de apoio 

 

 


