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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 PMSJBV.
Ata de recebimento dos envelopes nº 02,
contendo os documentos de habilitação, em
atendimento ao EDITAL DE PREGÃO
acima descrito.
Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 15:00 horas, na
sede da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, em sessão
pública, sob presidência do senhor Pregoeiro WILLYS MANOEL BARBOSA e o auxiliar
SILVIO SANDRO DE SOUZA, reuniu-se a comissão designada pela Portaria nº 07/2016,
para proceder ao recebimento dos envelopes Nº 02 entregues pelas proponentes
interessadas em atender ao objeto do Edital de Pregão Presencial 02/2016, publicado no
Mural da Prefeitura Municipal e no Mural do Site do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná no dia 04 de fevereiro de 2016 e na Empresa Jornalística Correio Do Norte S/C
Ltda no dia 05 de fevereiro de 2016. Aberta a sessão pelo senhor presidente, apresentou-se
como proponente já classificada em reunião entre a mesma e a comissão, no dia 19 de
fevereiro de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, a Empresa: SAMP AUTOVEÍCULOS
LTDA, representada pelo Senhor Enéias do Nascimento. Após identificar-se junto à mesa,
o representante da Empresa classificada efetuou a entrega do envelope, ocasião em que o
senhor pregoeiro declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer outro envelope, nos
termos do edital. A seguir, foi rubricado o envelope contendo a documentação de
habilitação que foi entregue ao Pregoeiro pelo representante da proponente presente. Em
ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope contendo a documentação para ser
submetido à verificação. Após a verificação do Senhor Pregoeiro, foi confirmado que a
licitante apresentou toda a documentação em conformidade com o edital. Tomando a
palavra o Senhor Pregoeiro Adjudicou o Objeto em favor da Empresa SAMP
AUTOVEÍCULOS LTDA, 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 02/2016. 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 deu por encerrada a sessão de cujos
trabalhos eu, Silvio Sandro de Souza, auxiliar, lavrei a presente ata que lida e achada
conforme, vai assinada por mim, por William Estati de Oliveira, Estagiário de Direito que
auxiliou nos trabalhos, pelo Pregoeiro e pelo representante da empresa presente.
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