
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 hs, na sala de

licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em

sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de

apoio: FERNANDA SCHERER MARZEC e CEZAR AUGUSTO SOARES, designados

conforme Portaria n° 007/2019 de 01 de fevereiro de 2019, para a realização dos atos

pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 061/2019, DO TIPO MENOR PREÇO,

que tem por objeto a aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2020,

recurso FNDE, atendendo educação infantil, ensino fundamental e educação

especial, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste

Município de Planalto-PR, tendo como valor máximo a importância de R$443.288,40

(quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta

centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das empresas:

SUPERMERCADO LINK LTDA - EPP, a Sra. Joslei Maristela Hartmann,

CLAUDINA COMIRAN - EPP, a Sra. Viviani Carla Dalfovo, ZANELTIN E

ZANELTIN LTDA - ME, o Sr. Luiz Carlos Zaneltin, SUPERMERCADO

MARTINKOSKI LTDA - ME, o Sr. Paulo Martinkoski e a empresa A.E.M. OESTE

COMERCIAL EIRELI - ME, o Sr. Moisés Luiz Boff. A Pregoeira ressaltou que a

ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na mesma. Ato contínuo,

foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos

membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com a análise da

compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução. Prosseguindo os

trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi realizada a

classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas válidas,

consagrando-se vencedoras as empresas subsequentes:

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

ilòtè Item Rrpdiito/Servifto Marca 5,^4 U,njdáç|.eá^.li^Uiãatidãdé;Rreço Preçpiípfâfe;

1 4 AÇÜCAR CRISTAL embalagem
com 5 kg. Contendo no mínimo
99,3% de sacarose, com aspectos
sólidos e cristais bom definidos,

ESTRELA PCTE 450 9,49 4.270,50
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