
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

Leonardo Henrique dos Santos, Pregoeiro, nomeado pela 

Portaria nº 25/2017 da Prefeitura do Município de Porecatu, 

Estado do Paraná, de acordo com as atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei nº 8.666/93,    

  

 

 

    RESOLVE: 

 

 

                          ADJUDICAR os lotes 1 e 3 do pregão presencial nº 47/2017, que foi 

devidamente apreciado pela Procuradoria Jurídica, através de parecer final datado de 11 de 

julho de 2017 nos respectivos valores de R$ 55.570,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e 

setenta reais) e R$ 34.680,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais), em favor da 

empresa D. Camara Goulart & Cia Ltda ME, CNPJ nº 07.066.255/0001-04, sediada à Rua 

Santo André, 216, Centro, no município de Florestópolis/PR, CEP 86165-000. O pagamento 

será efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à entrega do objeto e emissão das Notas 

Fiscais com a dotação orçamentária 2.010.3390.32.00.00-1828. 

 

 

Porecatu, 12 de julho de 2017. 

 

 

 

 

Leonardo Henrique dos Santos 

Pregoeiro-Port. 25/2017 

 

 

 

 

 



  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

Leonardo Henrique dos Santos, Pregoeiro, nomeado pela 

Portaria nº 25/2017 da Prefeitura do Município de Porecatu, 

Estado do Paraná, de acordo com as atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei nº 8.666/93,    

  

 

 

    RESOLVE: 

 

 

                          ADJUDICAR os lotes 2 e 4 do pregão presencial nº 47/2017, que foi 

devidamente apreciado pela Procuradoria Jurídica, através de parecer final datado de 11 de 

julho de 2017 nos respectivos valores de R$ 46.780,00 (quarenta e seis mil, setecentos e 

oitenta reais) e R$ 39.970,00 (trinta e nove mil, novecentos e setenta reais), em favor da 

empresa AG Rossato Distribuidora ME, CNPJ nº 22.499.940/0001-00, sediada à Rua Luiz 

Carlos Zani, 4095-A, no município de Ibiporã/PR, CEP 86200-000. O pagamento será 

efetuado nos dias 12 dos meses subsequentes à entrega do objeto e emissão das Notas 

Fiscais com a dotação orçamentária 2.010.3390.32.00.00-1828. 

 

 

Porecatu, 12 de julho de 2017. 

 

 

 

 

Leonardo Henrique dos Santos 

Pregoeiro-Port. 25/2017 

 


