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Pregão Eletrônico

985629.92020 .2751 .4885 .449388000

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2020

Às 13:02 horas do dia 12 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 001/2020 de 15/01/2020, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
22485/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de caminhão cabine dupla, equipado com máquina e acessórios, para demarcação
viária horizontal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: CAMINHÃO
Descrição Complementar: Caminhão, caminhao - CAMINHAO CABINE DUPLA PARA DEMARCACAO VIARIA caminhão
cabine dupla modelo 2020/2020, ¾ com rodado duplo na traseira, equipado com máquina e acessórios para demarcação
viária horizontal, grade de proteção em aço inox, guia com setas ajustáveis, contendo as seguintes especificações
mínimas: plataforma em aço 1010 x 1020, nas dimensões 4500mmx2200mmx2000mm; 02 (dois reservatórios de tinta
em aço inox com capacidade de 200 litros; 01 (um) reservatório auxiliar em aço inox com capacidade de 40 litros, 01
(um) tanque pressurizado de 10 (dez) litros para armazenar solvente; 01 (um) reservatório pressurizado em aço inox
com capacidade de 125 litros para microesfera de vidro; 03 (três) espalhadores de microesfera de vidro; compressor de
03 (três) cilindros com 70 pcm, motor a diesel de 23 cv, 120 libras/polegadas refrigerado a água; 01 (uma) pistola
manual para serviços manuais; 01 (um) programador eletrônico de cadência; 03 (três pistolas mecânicas de pintura; 03
(três) espalhadores de microesfera de vidro; 01 (uma) pistola manual; 01 (um) baú na parte traseira; 01 (um) tanque
de combustível auxiliar de 40 (quarenta) litros... (descrição completa no edital)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 442.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZACAO VIARIA, pelo melhor lance de R$
439.000,0000 e com valor negociado a R$ 437.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - CAMINHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.531.496/0001-50 SINALCEU

SINALIZACAO
- MAQUINAS
PARA
SINALIZACAO
VIARIA

Sim Sim 1 R$ 440.000,0000 R$ 440.000,0000 11/05/2020
09:41:13

Marca: Sinalceu/Iveco 
Fabricante: Sinalceu/Iveco 
Modelo / Versão: MSV2/200+Daily55.170 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO CABINE DUPLA PARA DEMARCACAO VIARIA. Caminhão
cabine dupla modelo 2020/2020, ¾ (c/ ar condicionado de fábrica e função desembaçante), com rodado duplo na
traseira, equipado com máquina e acessórios para demarcação viária horizontal, grade de proteção em aço inox,
guia com setas ajustáveis, contendo as seguintes especificações: plataforma em aço 1010 x 1020, nas dimensões
4500mmx2200mmx2000mm; 02 (dois reservatórios de tinta em aço inox com capacidade de 200 litros; 01 (um)
reservatório auxiliar em aço inox com capacidade de 40 litros, 01 (um) tanque pressurizado de 10 (dez) litros para
armazenar solvente; 01 (um) reservatório pressurizado em aço inox com capacidade de 125 litros para microesfera
de vidro; 03 (três) espalhadores de microesfera de vidro; compressor de 03 (três) cilindros com 80 pcm, motor a
diesel de 27 cv, 120 libras/polegadas refrigerado a água; 01 (uma) pistola manual para erviços manuais; 01 (um)
programador eletrônico de cadência; 03 (três pistolas mecânicas de pintura; 03 (três) espalhadores de microesfera
de vidro; 01 (uma) pistola manual; 01 (um) baú na parte traseira; 01 (um) tanque de combustível auxiliar de 40
(quarenta) litros; 01 (um) tanque de óleo hidráulico de 40 (quarenta) litros; 01 (uma) bomba hidráulica. com
sistema elétrico instalado na parte da frente da plataforma da máquina, com: 02 (duas) lâmpadas de led e 02
(duas) setas traseiras com 08 (oito) lâmpadas em led cada; parte dianteira com 01 (uma) barra de giroflex com 04
(quatro) módulos de led; as lâmpadas serão brancas ou amarelas; teto da cobertura da máquina com instalação de
lâmpadas. A validade da proposta é de 90 (noventa) dias. A garantia do equipamento é de 36 (trinta e seis) meses e
para as peças a garantia será de 24 (vinte e quatro) meses

19.814.481/0001-05 SILK BRINDES Sim Sim 1 R$ 442.000,0000 R$ 442.000,0000 12/05/2020
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COMUNICACAO
VISUAL,
COMERCIO,
SERVICOS E T

08:00:32

Marca: PARANÁ SINALIZAÇÃO 
Fabricante: PARANÁ SINALIZAÇÃO 
Modelo / Versão: PARANÁ SINALIZAÇÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO CABINE DUPLA PARA DEMARCACAO VIARIA caminhão
cabine dupla modelo 2020/2020, ¾ com rodado duplo na traseira, equipado com máquina e acessórios para
demarcação viária horizontal, grade de proteção em aço inox, guia com setas ajustáveis, contendo as seguintes
especificações mínimas: plataforma em aço 1010 x 1020, nas dimensões 4500mmx2200mmx2000mm; 02 (dois
reservatórios de tinta em aço inox com capacidade de 200 litros; 01 (um) reservatório auxiliar em aço inox com
capacidade de 40 litros, 01 (um) tanque pressurizado de 10 (dez) litros para armazenar solvente; 01 (um)
reservatório pressurizado em aço inox com capacidade de 125 litros para microesfera de vidro; 03 (três)
espalhadores de microesfera de vidro; compressor de 03 (três) cilindros com 70 pcm, motor a diesel de 23 cv, 120
libras/polegadas refrigerado a água; 01 (uma) pistola manual para serviços manuais; 01 (um) programador
eletrônico de cadência; 03 (três pistolas mecânicas de pintura; 03 (três) espalhadores de microesfera de vidro; 01
(uma) pistola manual; 01 (um) baú na parte traseira; 01 (um) tanque de combustível auxiliar de 40 (quarenta)
litros... (descrição completa no edital)

22.553.526/0001-31 INTTEC
DISTRIBUICAO
E LOGISTICA
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 650.000,0000 R$ 650.000,0000 12/05/2020
09:19:44

Marca: IVECO 
Fabricante: IVECO 
Modelo / Versão: DAILY 70-170 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHAO CABINE DUPLA PARA UN 1 DEMARCACAO VIARIA
caminhão cabine dupla modelo 2020/2020, ¾ com rodado duplo na traseira, equipado com máquina e acessórios
para demarcação viária horizontal, grade de proteção em aço inox, guia com setas ajustáveis, contendo as seguintes
especificações mínimas: plataforma em aço 1010 x 1020, nas dimensões 4500mmx2200mmx2000mm; 02 (dois
reservatórios de tinta em aço inox com capacidade de 200 litros; 01 (um) reservatório auxiliar em aço inox com
capacidade de 40 litros, 01 (um) tanque pressurizado de 10 (dez) litros para armazenar solvente; 01 (um)
reservatório pressurizado em aço inox com capacidade de 125 litros para microesfera de vidro; 03 (três)
espalhadores de microesfera de vidro; compressor de 03 (três) cilindros com 70 pcm, motor a diesel de 23 cv, 120
libras/polegadas refrigerado a água; 01 (uma) pistola manual para serviços manuais; 01 (um) programador
eletrônico de cadência; 03 (três pistolas mecânicas de pintura; 03 (três) espalhadores de microesfera de vidro; 01
(uma) pistola manual; 01 (um) baú na parte traseira; 01 (um) tanque de combustível auxiliar de 40 (quarenta)
litros; 01 (um) tanque de óleo hidráulico de 40 (quarenta) litros; 01 (uma) bomba hidráulica. com sistema elétrico

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 650.000,0000 22.553.526/0001-31 12/05/2020 13:02:04:760
R$ 442.000,0000 19.814.481/0001-05 12/05/2020 13:02:04:760
R$ 440.000,0000 25.531.496/0001-50 12/05/2020 13:02:04:760
R$ 439.000,0000 25.531.496/0001-50 12/05/2020 13:11:03:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 12/05/2020
13:02:44 Item Aberto.

Encerrado 12/05/2020
13:13:04 Item encerrado.

Aceite 12/05/2020
14:29:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZACAO
VIARIA, CNPJ/CPF: 25.531.496/0001-50, pelo melhor lance de R$ 439.000,0000.

Negociação
de valor

12/05/2020
14:30:45

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA
SINALIZACAO VIARIA, CNPJ/CPF: 25.531.496/0001-50, pelo melhor lance de R$ 439.000,0000 e com
valor negociado a R$ 437.000,0000. Motivo: Valor negociado com a empresa, via chat, com vistas a
redução do custo para Administração Pública.

Habilitado 12/05/2020
14:31:28

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA
SINALIZACAO VIARIA - CNPJ/CPF: 25.531.496/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 12/05/2020
13:02:45

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 12/05/2020
13:03:16

Boa tarde senhores licitantes. Declaro aberta a sessão do Pregão Eletrônico nº 009/2020.

Pregoeiro 12/05/2020
13:06:10

Ofertem seus melhores preços.

Sistema 12/05/2020
13:13:04

O item 1 está encerrado.
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Sistema 12/05/2020
13:13:04

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 12/05/2020

13:28:51
Informamos que essa Pregoeira não conseguiu reabrir o Item 01 para disputa, vez que o

sistema ENCERROU a disputa não permitindo sua reabertura, ainda que o modo de
disputa tenho sido o ABERTO. Estamos fazendo a análise da documentação de proposta
de preços da empresa classificada em primeiro lugar e informamos que necessitaremos

de negociação de valor.
Pregoeiro 12/05/2020

13:47:35
Informamos que, foram realizadas diligências no site do INMETRO para certificar a
autenticidade dos documentos apresentados por Organismo Certificador, conforme

Subitem 6.2.3 e 6.2.4.
Pregoeiro 12/05/2020

14:05:44
Para SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZACAO VIARIA - Prezados, boa
tarde! Necessitamos negociar o valor do Item 01, vocês conseguem chegar ao valor de

R$ 437 mil?
25.531.496/0001-

50
12/05/2020
14:06:54

Boa tarde Sra. pregoeira, solicitamos alguns minutos para verificar.

Pregoeiro 12/05/2020
14:07:21

Para SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZACAO VIARIA - Estamos no
aguardo. Obrigada.

Pregoeiro 12/05/2020
14:26:17

Para SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZACAO VIARIA - Solicitamos um
posicionamento da empresa quanto ao valor proposto.

25.531.496/0001-
50

12/05/2020
14:27:36

Sra. pregoeira podemos fechar o valor em R$ 437.000,00 (quatrocentos e trinta e sete
mil reais).

Pregoeiro 12/05/2020
14:28:56

Para SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZACAO VIARIA - Agradecemos a
negociação.

Sistema 12/05/2020
14:31:28

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 12/05/2020
14:31:45

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/05/2020 às
15:01:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 12/05/2020
14:31:28 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

12/05/2020
14:31:45 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/05/2020 às 15:01:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:05 horas do dia 12 de maio de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
GIULIANA ARPINI BENEDITO 
Pregoeiro Oficial

DAYANE SERAFINI SANTANA
Equipe de Apoio

Voltar   
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