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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
REF: EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 05/2020. 

 
 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 fevereiro do ano de dois mil e vinte (2020), 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 reuniu-se a comissão 
designada pela Portaria nº 02/2020, para proceder ao recebimento dos envelopes Nº 01 e 
02 entregues pelas proponentes interessadas no Objeto do Edital de Pregão Presencial nº 
05/2020 publicado no Site da Prefeitura Municipal e Site do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná no dia 11 de fevereiro de 2020 e no Jornal Correio Do Norte, Diário 
Oficial dos Municípios do Paraná e Diário Oficial do Estado no dia 12 de fevereiro de 
2020. Aberta a sessão pelo Pregoeiro, apresentou-se como proponente credenciada a 
empresa CONSTRUPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI representada 
pelo Senhor Luis Antônio Barbosa. Antes de iniciar os atos de abertura dos envelopes, o 
representante da empresa informou que não poderia permanecer presente tendo em 
vista que o mesmo recebeu uma ligação que tratava sobre problemas com veículos de 
sua empresa. No horário previsto no edital, foi rubricado o envelope de nº 01 e 02 
contendo a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação, respectivamente. 
Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 01 contendo a proposta de 
preços inicial da proponente, momento este em que foi analisada a proposta classificada 
e lida em voz alta, como segue: CONSTRUPAV CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 
EIRELI Item 01 R$ 95,95 totalizando o valor de R$ 91.152,50 (Noventa e um mil cento e 
cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). Como o representante da empresa não 
encontrava-se presente, o Pregoeiro não pôde negociar os valores de forma verbal. 
Contudo, diante da proposta de preços conter todos os dados essenciais para sua 
aceitação 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 viu por bem 
estabelecer como 1ª colocada a empresa CONSTRUPAV CONSTRUÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI para o Item 01 R$ 95,95 totalizando o valor de R$ 91.152,50 
(Noventa e um mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos). A seguir, foi 
aberto o envelope contendo a documentação para ser submetido à verificação. Após a 
análise do Pregoeiro, foi verificado que a empresa não apresentou a comprovação 
técnica exigida na alínea “a” do subitem III do Item 8 do Edital. Foi constatado também 
que a empresa apresentou certidão negativa de falência e concordata com prazo de 
expedição superior ao autorizado na alínea “e” do subitem II do Item 8 do Edital, sendo 
o prazo máximo permitido de sessenta dias e a certidão apresentada tendo setenta e nove 
dias de sua expedição. Assim, o Pregoeiro decidiu por inabilitar a concorrente tendo em 
vista a falha em sua documentação de habilitação. Ao declarar inabilitada a única 
empresa interessada no objeto, o Pregoeiro constatou uma situação nunca antes ocorrida 
nos procedimentos licitatórios instaurados por essa Administração. Ao declarar o único 
interessado inabilitado, a licitação deveria ser considerada deserta e republicada ou 
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poderia ser dada continuidade tendo em vista que a proposta da mesma encontrava-se 
apta e aceita? Primeiramente, cabe esclarecer que será deserto o Pregão no qual nenhum 
licitante tenha encaminhado proposta. Logo, afasta-se a possibilidade de declarar, no 
presente caso, o pregão como deserto. Ao consultar a Lei Federal nº. 10.520/2002 que 
trata sobre os Pregões, verifica-se que a mesma não discorre sobre o tema. Ao não tratar 
do tema a legislação específica do Pregão, o Pregoeiro se ateve ao seu Art. 9º, onde a 
mesma indica que se aplicam subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas 
da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993. Verifica-se também que o Edital do Pregão 
Presencial nº. 05/2020 estabelece em seu Preâmbulo que se aplicam a ele as normas da 
Lei Federal nº. 8.666/93. Desta forma, utilizando-se da prerrogativa contida no 
parágrafo 3º, do artigo 48 da Lei Federal nº. 8.666/93, o Pregoeiro vê por bem conceder 
o prazo legal de 08 (oito) dias úteis para que o licitante apresente nova documentação.  
Agindo desta forma, o Pregoeiro entende que torna mais eficiente a sua busca de tentar 
atingir o objetivo final da licitação, bem como o interesse público. Ademais, o Pregoeiro, 
ao adotar tal solução, evita os prejuízos que certamente decorreriam da instauração de 
uma nova licitação. Passado o prazo estabelecido, caso a licitante apresente os 
documentos da forma como constante no edital, deverá o objeto ser adjudicado ao 
vencedor, 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 Presencial nº 05/2020. 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, segue 
assinada.  
 

 
 
 
 

WILLYS MANOEL BARBOSA. 
PREGOEIRO. 

 
 
 
 

JULHANA BARBOSA DA SILVA 
AUXILIAR 

 

 
 
 

 
 
 


