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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2019 

As 10h00min do dia 27 de setembro de 2019, na sala de reunião do Município de São José 
da Boa Vista, Estado do Paraná, em sessão pública, reuniram-se sob a presidência do 
pregoeiro Sr.Willys Manoel Barbosa, Sra. Julhana Barbosa da Silva, como membro da 
equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº. 03/2019, a fim de proceder ao recebimento e 
abertura das propostas para Aquisição de caminhão caçamba basculante 6x4, em 
conformidade com o Convênio nº. 1631/2018-SEDU celebrado entre este Município e o 
Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o Serviço 
Social Autônomo Paranacidade, publicado no site oficial do Município e site oficial do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 12 de setembro de 2019 e no Jornal Correio 
do Norte, Diário Oficial dos Municípios do Paraná e Diário Oficial do Estado do Paraná no 
dia 13 de setembro de 2019.  

Aberta a sessão, o Pregoeiro esclareceu que a licitação em apreço será regida pela Lei 
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/06 e aplicação 
subsidiária da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterações posteriores e demais normas 
legais federais e estaduais vigentes. 

Solicitaram edital os seguintes interessados: Requisitantes : VCA AUTOMOTORES 
LTDA, CNPJ 24.380.089/0001-27, Endereço Rodovia PR 317, 6555 – Pq. Industrial , 
Maringá, Estado do Paraná. 

Em seguida, o Pregoeiro deu início ao procedimento de credenciamento da proponente 
presente e recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação. Foi(ram) credenciada(s) 
a(s) seguinte(s) Empresa(s): VCA AUTOMOTORES LTDA, representada pelo Senhor 
Fernando Xavier Mourão. 

Após o credenciamento, o pregoeiro e equipe de apoio, procederam à abertura e análise do 
envelope contendo a proposta de preços apresentada pela empresa. Foi analisada e aceita a 
seguinte proposta: VCA AUTOMOTORES LTDA, Item 01 R$ 340.000,00 (Trezentos e 
quarenta mil reais). 

O Pregoeiro e equipe de apoio verificaram que a menor proposta foi apresentada por VCA 
AUTOMOTORES LTDA no valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), 
sendo a única interessada no fornecimento do objeto.  

Na sequência o Pregoeiro solicitou lances ao proponente presente, tendo o seu 
representante informado que não poderia dar lances verbais, pois segundo ele o preço já 
encontra-se abaixo do praticado no mercado, motivo esse pelo qual seria o único 
interessado presente. 

Encerrada a etapa de lances, e ordenadas as propostas o Pregoeiro analisou e aceitou a 
Proposta de Preços da primeira classificada VCA AUTOMOTORES LTDA no valor de R$ 
340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais). Foi dado vistas da proposta ao licitante para 
análise. Não houve observações. 

Ato contínuo, o Pregoeiro e Equipe de Apoio analisaram os documentos de Habilitação da  
primeira colocada, verificando que a mesma atendeu as exigências do edital.  
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Em seguida, a documentação de habilitação foi passada ao proponente para análise e 
observações.  

Devidamente analisada a documentação, o Sr. Pregoeiro declarou a Empresa VCA 
AUTOMOTORES LTDA  no  valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais) 
vencedora do certame. Como não se fazia presente nenhum outro inteessado, houve a 
decadência do direito de recurso. 

Deixando a palavra livre a proponente não se manifestou, sendo adjudicado o objeto da 
licitação a Empresa VCA AUTOMOTORES LTDA  no  valor de R$ 340.000,00 
(Trezentos e quarenta mil reais).  

O Pregoeiro encerrou a sessão lavrando a presente Ata, que lida e achada conforme vai 
assinada pelo mesmo, pela equipe de apoio e pelo representante da proponente presente . 

 

 

 

 

Willys Manoel Barbosa 
Pregoeiro Oficial 
Portaria nº. 03/2019 

 

 
 
 
 

Julhana Barbosa da Silva 
Auxiliar de Pregoeiro 

Portaria nº. 03/2019 
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