
  

 

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

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às catorze 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 12/2017, na modalidade pregão presencial nº 10/2017, tipo menor preço por lote, 

objetivando a aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios) para o Programa de Proteção de 

Atendimento Integral à Família, estando presentes a pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco e o 

membro da equipe de apoio Leonardo Henrique dos. Protocolizaram os envelopes de proposta de preços e 

habilitação as empresas AG Rossato Distribuidora ME, Panificadora & Confeitaria Edicris Ltda EPP, Márcia 

Roberta de Sá Gêneros Alimentícios ME, D. Camara Goulart & Cia Ltda ME, Porecatu Produtos Alimentícios 

Ltda ME e D.A. de Carvalho & Cia Ltda ME. As empresas Porecatu Produtos Alimentícios Ltda ME e D.A. 

de Carvalho & Cia Ltda ME não foram credenciadas pois a primeira não apresentou a declaração de 

atendimento aos requisitos do edital conforme item III, “3” do edital e a segunda não apresentou a certidão 

simplificada da Junta Comercial conforme disciplinado no item III, “c” do instrumento convocatório. Foram 

então credenciadas as empresas AG Rossato Distribuidora ME, Panificadora & Confeitaria Edicris Ltda EPP, 

Márcia Roberta de Sá Gêneros Alimentícios ME, D. Camara Goulart & Cia Ltda ME. Em seguida foram 

abertos os envelopes de proposta de preço cujo valor máximo do lote é R$ 13.155,00 (Treze mil, cento e 

cinquenta e cinco reais). A empresa AG Rossato Distribuidora ME propôs o valor de R$ 13.080,00 (treze mil e 

oitenta reais). As empresas Panificadora & Confeitaria Edicris Ltda EPP e Márcia Roberta de Sá Gêneros 

Alimentícios ME propuseram o valor máximo em edital. A empresa D. Camara Goulart & Cia Ltda ME 

propôs o valor de R$ 13.125,00 (treze mil, cento e vinte e cinco reais). A proposta da empresa Panificadora & 

Confeitaria Edicris Ltda EPP foi desclassificada por não apresentar marca nos itens do lote conforme o item V, 

“c” do edital. Após a disputa dos lances obteve-se o seguinte resultado: o valor do lote foi fechado em R$ 

12.950,00 (doze mil, novecentos e cinqüenta reais) proposto pela empresa AG Rossato Distribuidora ME. Em 

seguida foram verificados os documentos do envelope de habilitação e a empresa AG Rossato Distribuidora 

ME foi habilitada, sendo declarada vencedora do certame. O representante da empresa D. Camara Goulart & 

Cia Ltda ME não aguardou 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 
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AG Rossato Distribuidora ME 

 

 

Márcia Roberta de Sá Gêneros Alimentícios ME 


