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

MENOR PREÇO POR ITEM JULGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

REFERENTE REGULARIDADE FISCAL TARDIA

PREGÃO PRESENCIAL N" 062/2019

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil o vinte, às 15hrsl5min, na

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

em sessão pública o Pregoeiro Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe de

apoio: FERNANDA SCHERER MARZEC, designados conforme Portaria n" 007/2019

de 01 de fevereiro de 2019, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO

PRESENCIAL N" 06^2019, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a

aquisição de alimentação escolar para o ano letivo de 2020, recurso livre, atendendo

educação infantil, ensino fundamental e educação especial, suprindo as necessidades

da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Planaito-PR, tendo como

valor máximo a importância de RS 73.029,70 (setenta e três mil, vinte e nove reais e

setenta centavos). Abertos os trabalhos, foi constatado que a referida empresa

cumpriu com a exigência de Prova de regularidade para com a Fazenda Federal,

mediante apresentação de Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos

Federais E A Dívida Ativa Da União, expedida pelo Ministério Da

Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil, ficando então declarada

HABILITADA, e definitivamente vencedora dos itens a seguir:

SUPERMERCADO MARTINKOSKI LTDA - ME

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total
1 4 CAFÉ SOLÚVEL

GRANULADO 200g, com selo
de pureza, livre de parasitas,
odores estrantios e

substâncias nocivas, de palha
ou folhas torradas, prazo
mínimo de validade de 03(três)
meses a partir da data da
entrega.

IGUAÇU UN 30,00 9,35 280.50

1 19 LOURO SECO acondicionado
em embalagem reforçada e
apropriada para o produto,
contendo rótulo com número

de lote, data de fabricação,
validade mínima de 06 (seis)
meses a partir da entrega.

KAMILLA PCTE 500,00 1,23 515,00
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