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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 60/2019 REGISTRO DE PREÇOS. 

 
 Ata de recebimento dos envelopes nº 01 e 02, 

contendo as propostas de preços e documentos de 
habilitação, em atendimento ao EDITAL DE 
PREGÃO acima descrito. 

 
Aos 28 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove (2019), às 14:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em sessão pública, sob 
presidência do Pregoeiro WILLYS MANOEL BARBOSA e a auxiliar JULHANA BARBOSA 
DA SILVA reuniu-se a comissão designada pela Portaria nº 03/2019, para proceder ao 
recebimento dos envelopes Nº 01 entregues pelas proponentes interessadas no Objeto do Edital 
de Pregão Presencial nº 60/2019 publicado no Site da Prefeitura Municipal e Site do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná no dia 11 de outubro de 2019, na Empresa Jornalística Correio do 
Norte no dia 12 de outubro de 2019, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná e no Diário 
Oficial do Estado no dia 14 de outubro de 2019. Aberta a sessão pelo Pregoeiro, se fez presente a 
empresa ODILA MARIA DE PAIVA MEI representada pela Senhora Odila Maria de Paiva. 
Foi rubricado o envelope de nº 01 contendo a proposta de preço inicial. Em ato contínuo, 
procedeu-se à abertura do envelope nº 01 contendo a proposta de preço da proponente, 
momento este em que foi analisada a proposta classificada e lida em voz alta os preços unitários, 
como segue: ODILA MARIA DE PAIVA MEI Item 01 R$ 10,66, Item 02 R$ 7,66, Item 03 R$ 
13,33, Item 04 R$ 3,00, Item 05 R$ 7,66, Item 06 R$ 4,83, perfazendo um total de R$ 11.423,20 
(Onze mil quatrocentos e vinte três reais e vinte centavos). O Pregoeiro solicitou a representante 
da empresa que oferecesse lances verbais, tendo então a mesma informado que não poderia 
oferecer maiores descontos. Dando sequência à sessão e entendendo que os preços estavam de 
acordo com os praticados no mercado e que os mesmos vinham de encontro aos interesses da 
administração, conforme as pesquisas de preços realizadas pela Secretaria requisitante, o 
Pregoeiro informou o resultado final da fase de lances da licitação, estabelecendo como 
vencedora a proponente ODILA MARIA DE PAIVA MEI para os Itens 01 a 06 no valor final e 
total de R$ 11.423,20 (Onze mil quatrocentos e vinte três reais e vinte centavos). A seguir, foi 
rubricado o envelope contendo a documentação de habilitação. Em ato contínuo, procedeu-se à 
abertura do envelope contendo a documentação para ser submetido à verificação. Após a 
análise do Pregoeiro, foi confirmado que a proponente apresentou sua documentação em 
conformidade com o Edital, sendo assim, Adjudicado o Objeto em favor da Empresa ODILA 
MARIA DE PAIVA MEI, cabendo assim, homologação por parte do Executivo Municipal, na 
pessoa do Prefeito Municipal Sr. Pedro Sérgio Kronéis, em cumprimento ao que descreve o 
Edital do Pregão nº 60/2019. O resultado será oportunamente divulgado através de aviso a ser 
fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de São José da 
Boa Vista. O Pregoeiro da Licitação deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos lavrou a 
presente ata que lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua auxiliar e pelo 
representante da empresa presente.  
  
 
 
      WILLYS MANOEL BARBOSA.             

 
 
 
 JULHANA BARBOSA DA SILVA.               
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