
  

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORECATU PARANÁ 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove e trinta minutos, na 

sala de reuniões da Prefeitura do Município de Porecatu, realizou-se a segunda sessão de 

abertura dos envelopes do procedimento de licitação nº 21/2017, na modalidade pregão 

presencial nº 15/2017, tipo menor preço por lote, objetivando a aquisição parcelada de 

materiais de construção para as Secretarias de Serviços Públicos, Educação e Saúde, estando 

presentes a pregoeira Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco e o membro da equipe de 

apoio José Paulo Pereira. Compareceu na sessão o representante legal da empresa Barrueco 

Souza & Souza Ltda. Verificou-se que foram indicadas as marcas dos itens na nova 

proposta apresentada. A empresa Barrueco Souza & Souza Ltda propôs o valor de R$ 

48.496,89 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) 

para o lote 1, R$ 28.120,10 (vinte e oito mil, cento e vinte reais e dez centavos) para o lote 2 

e R$ 25.952,96 (vinte e cinco mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e noventa e seis 

centavos) para o lote 3. Após negociação com a pregoeira obteve-se o seguinte resultado: o 

lote 1 foi fechado em 46.072,04  ( quarenta e seis mil, setenta e dois reais e quatro 

centavos), lote 2 R$  26.714,09 (vinte e seis mil, setecentos e catorze reais e nove centavos) 

e lote 3 em R$ 24.655,31 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e 

um centavos). Após a conferência dos documentos a empresa foi habilitada e declarada 

vencedora dos lotes.  Nada mais a tratar a pregoeira encerrou a sessão que vai assinada pelos 

presentes. 

 

Salete Suzana Cavalcanti e Silva Refosco                               

 

José Paulo Pereira  

Membro da equipe de apoio 

 

 

Licitantes 

 

Barrueco Souza & Souza Ltda 


