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PROCESSO 116/2019                                 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 – PML 

 
 

ATA Nº 01/2019 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
 

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2019, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a 

Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 55/2019, que tem 

por objeto o Aquisição de Equipamento de Pintura de Demarcação Viária para uso da 

DIRETRAN, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico 

www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que, de acordo com os registros 

capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as empresas 

constantes da “Lista Licitantes Credenciados”, anexa. Apresentaram propostas as empresas: 

SULMACRO e SILK BRINDES. Procedida a análise das propostas pela Pregoeira e pelo servidor 

da Secretaria Requerente – Marcos Alexandre Lopes, certificou-se que ambas, ficam 

desclassificadas, pela ausência das declarações requeridos nas alíneas “b” a “e” do subitem 5.8.4 do 

ato convocatório. Em face de ambas as propostas terem sido desclassificadas, em observância ao 

disposto no §3º do art. 48 da Lei 8.666/93, fica estabelecida a data de 20/11/2019 às 09:00 horas 

para envio de novas propostas escoimadas das falhas apontadas, via sistema Caixa, nos termos do 

subitem 5 do edital, ficando, por conseguinte, prorrogada a etapa de lances, para a mesma data 

(20/11), das 10:00 às 10:10 horas. Ressalva-se que, as licitantes foram devidamente notificadas, 

consoante e-mail anexo. Na data de 20/11 às 09 horas, reabriu-se a sessão, para análise das novas 

propostas enviadas, tendo-se verificado que o Portal apresenta erro, impossibilitando o download 

das propostas, consoante e-mail anexo. Aproximadamente às 10:30 horas, a Pregoeira foi possível 

realizar o download, verificando que somente a empresa SULMACRO apresentou nova proposta. 

Procedida a análise pela Pregoeira e pelo responsável da Secretaria Requerente – Newton Silveira 

Júnior, certificou-se que a proposta atende as exigências editalícias, sendo-a considerada 

classificada. Logo, dando continuidade, agendou-se novo horário para a etapa de lances, 

devidamente comunicado à licitante, via e-mail (apenso). No novo horário estipulado, iniciou-se a 

competição. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do período 

randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, 

revelou-se o menor preço: SULMACRO – R$ 183.000,00. Dando continuidade aos trabalhos, às 

13:30 horas, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante, para envio da 

documentação de habilitação e da proposta readequada. Realizada a análise dos documentos de 

habilitação e da proposta, certificou-se que a Licitante apresentou os documentos em plena 

vigência, sem restrições, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada. 

Ato contínuo, às 15:00 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, 

sendo que não houve manifestação neste sentido, razão pela qual adjudica-se o item à respectiva 

vencedora. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, 

que vai devidamente assinada. 

 

 

 

Vanessa de Oliveira Freitas 

Pregoeira 

 

 

William Schoenardie 

Equipe de Apoio
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