
  

 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala 
de reuniões da Prefeitura do Município de Porecatu, realizou-se a sessão de abertura dos envelopes 
do procedimento de licitação nº 01/2017, na modalidade pregão presencial nº 01/2017, tipo menor 
preço por item, objetivando a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços na 
elaboração de cálculos trabalhistas de liquidação dos autos 17300-88.2005.5.09.0562 em que figura 
como réu o Município de Porecatu e como autor o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, 
tramitando perante a Justiça do Trabalho da Comarca de Porecatu, estando presentes a pregoeira 
Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco e os membros da equipe de apoio Leonardo Henrique dos 
Santos. Protocolizaram os envelopes as empresas José Custódio das Mercês-MEI, AMC Moretti 
Informática Ltda ME, Exatus Assessoria Contábil e Empresarial, Athayde & Advogados 
Associados, MC Padula Consultoria e Perícias Eireli ME, Pedro Garrido Artero 58561587920. As 
empresas Exatus Assessoria Contábil e Empresarial, Athayde & Advogados Associados e MC 
Padula Consultoria e Perícias Eireli ME não foram credenciadas, pois as cidades sede das empresas 
são respectivamente Paranavaí e Curitiba, municípios que estão fora do raio estabelecido pelo 
Decreto Municipal nº 46/2016. A empresa AMC Moretti Informática Ltda ME não foi credenciada, 
pois não apresentou os documentos referentes ao item “III-DO CREDENCIAMENTO” do 
instrumento convocatório, que são: certidão simplificada da Junta Comercial da sede da licitante e a 
declaração de atendimento aos requisitos do edital. Em seguida foram abertos os envelopes de 
proposta de preço cujo valor máximo do item é R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).  
A empresa Pedro Garrido Artero 58561587920 propôs o valor de R$ 31.900,00 (trinta e um mil e 
novecentos reais). A empresa José Custódio das Mercês-MEI propôs o valor de R$ 33.700,00 (trinta 
e três mil e setecentos reais). Após a disputa dos lances o valor foi fechado em R$ 31.500,00 (trinta e 
um mil e quinhentos reais) apresentado pela empresa Pedro Garrido Artero 58561587920. Em 
seguida foram verificados os documentos do envelope de habilitação e a empresa Pedro Garrido 
Artero 58561587920 foi habilitada, sendo declarada vencedora do certame. O representante da 
empresa AMC Moretti Informática Ltda ME manifestou interesse em interpor recurso motivado pelo 
fato de não ter sido credenciado por não apresentar os documentos supracitados. Os representantes 
das empresas Athayde & Advogados Associados, Exatus Assessoria Contábil e Empresarial e MC 
Padula Consultoria e Perícias Eireli ME também manifestaram interesse em interpor recurso. Foi 
aberto prazo legal para o recebimento dos mesmos. Nada mais a tratar a pregoeira encerrou a sessão 
que vai assinada pelos presentes. 
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