
  

 

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

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às nove 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 04/2017, na modalidade pregão 

presencial nº 04/2017, tipo menor preço por lote, objetivando a contratação de empresa 

especializada para a implantação de sistema de ensino composto por material didático para 

alunos e professores da rede pública municipal, desde a educação infantil (5 anos) ao 3º ano 

do ensino fundamental, incluindo Portal Educacional, assessoria pedagógica, capacitação e 

formação para a comunidade escolar ao longo do ano letivo de 2017 e fornecimento de 180 

agendas 2017 para os professores, estando presentes a pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e 

Silva Refosco, o membro da equipe de apoio Leonardo Henrique dos Santos e o Secretário 

de Educação, Valdinei de Alcântara Dias. Protocolizou os envelopes a empresa Merlin 

Sistema de Ensino Limitada que foi credenciada posteriormente. Em seguida apresentou o 

material pedagógico pedido como amostra. A pregoeira suspendeu a sessão para o 

Secretário de Educação proceder à análise do material. Às dez horas e trinta minutos, o 

Secretário de Educação apresentou atestado de aceitação da amostra que atende ao termo de 

referência do edital. Em seguida foi aberto o envelope de proposta de preço cujo valor 

máximo do lote é R$ 174.297,32 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e sete 

reais e trinta e dois centavos). A empresa propôs o valor de R$ 174.276,64 (cento e setenta e 

quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Não houve êxito na 

negociação com a pregoeira. Em seguida foram verificados os documentos do envelope de 

habilitação e a empresa Merlin Sistema de Ensino Limitada foi habilitada, sendo declarada 

vencedora do certame. 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 
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