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PREGÃO PRESENCIAL N' 1 08/2019 - Sessão N' 003

Abertura da Sessão

Às 08:35 horas do dia 16 de outubro de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE LICITO\ÇOES
E CONTRATOS, a -Pregoeira Esther Lana Vieira e equipe de apoio Rafael Belluco Guerrini, designacjos pela
Portaria n' 1.606 de 19 de dezembro de 2018, para continuação do Pregão Presencial n' 1 08/20 1 9.

Aberta a sessão, a Pregoeira pediu para constar que estiveram presentes os Senhores Jogo Batista Licurgo
Filho, RG 15.429.252 SSP/SP, agente operacina], e ]srae] José A]ves Pereira, RG 8.190.458 SSP/SP, assessor,
representantes da Secretaria de Mobilide Urbana, os quais irão acompanhar os trabalhos

Ato contínuo, a Pregoeira solicitou aos representantes que apresentassem os documentos para conferência
credenciando novo representante, estando presentes as empresas, conforme abaixo:

Da Leitura do Relatório da Análise das Amostras e Demais Procedimentos
En) seguida, a Pregoeira procedeu a leitura do relatório, na íntegra.
Da leitura, chegou-se ao resultado que segue, tendo a Pregoeiro classificado as licitantes cujas amostras

atenderam aos requisitos do edital (aprovadas), bem como desclassiHtcado as licitantes cujas amostras não atenderam
aos requisitos do edital (reprovadas), em relação a cada item:

Nome: MARJ TnqTAS LTDA -- CNPJ: 27.266.9 13/0001-00
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Procedimento Licitatório: 201/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: :IQNUlslçAO DEI TETAS'RIZOLVENTE E MICROESFERAS DESTINADAS A

E?ilPRESA NIE / EPI' (:NI).l/CPI Rl==1)1iESI.;NT/\N'l'l. It) l.:NTI l.'l(:,\(:,\ O

3ELLOTON COMEltCl7\l
EIRELIEPP

Micro

hnprcsíu'Empresa
Pequeno Porte

20.494.800/0001-13
RICARDOSPANllOLE'l'O

F)ERE]RA CPP: 2982433 1 S'}0

VtANO1iT INDUZ'l'íiIA E
:OMERCIO DE TINTAS LTDA
EPP

Micro
Empresa.rEmprcsa
f'equcno Porte

07.889.115/00o]-28 \l JSENTE  
bTARJTINTASLTDA

Micro

Empresa/Ei)llltesa
Pctlueno I'arte

27.266.913/0001-00
WILSON NOGLJEIRA

liANGEL JUN [OR
CPF: 1 86 1 258488 1

SALESERVICEINDUSTRIA
COÀ4ERCIOESERVICOSDE
SINAL[ZACAOVIARIALTDA   o0.304.942/0001-63

MAltCUSVINIC]US
SAMOGIN DE OL]Vl:lhA

CPF: 3250 i 3 1 4824

Item Descrição UN Qtde
Valor

Unitário   \MOSTRA SITUAÇÃO

 
MICRO ESFERA DE VIDRO - MicrocsFera
dc vidro tipo rctrorrefletivas tipo ll-A, com
tratamento químico especial para aplicação
em tinta para demarcação viária a base de
[netilmetacrilato, sacos de 25kgrs cada,
confarmc tcrnlo de referência

sc 50 RS 145.00
R$

7.250,00
APROVADA  
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Nome: BELLOTON COMEti.CIAL EIRELI EPP - CNPJ: 20.494.800/0001-13

Valor Total: RS 1 14.375,00

A Pregoeira pede para constar que, ao compulsar os autos, verificou-se que a Secretaria fez o pedido de
licitação usando como referência/estimativa o menor valor.

Diante disso e tendo em vista que notadamente em relação ao Item 01 o valor extrapola aquele valor, a
Pregoeira procedeu tentativa de nova negociação junto à empresa vencedora e classificada MARJ TINTAS do
respectivo item, a qual restou infrutífera.

Sendo assim, diante do princípio da autotutela, bem como diante da impossibilidade de chegam ao valor
referencial constante no processo para este item, a Pregoeira corlsiderou o item !!::!ç2â:211g.

Outrossim. tendo em vista a Cláusula 9.7.2 c/c 10.1 1 c/c l0.21 do Edital, dentre outras, notadamente em
relação aos itens 03, 04, 05, 06 e 07, cujas empresas inicialmente declaradas vencedoras foiaill desclassificadas,
prosseguiu-se a sessão conforme segue:

6nsoantê
oncede a

apresente

cobriu o lance/valor da licitante SELE SERVTCE. ofertando o
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Item Descrição UN Qtde
Valor

Unitário   \MOSTRA SITUAÇÃO

2

SOLVENTE - Solvente/diluente para tina:]
dc demarcação viária a base de resina
acrí[ica. baldes dc 18 ]itros. conforme termo
de referência

LT 100 R$ 139.00 R$
13.900,00

\PROVADA CLASSIFICAI)A

)

TINTA PARA SINALIZAÇÃO - Tinta a
base de resina metilmctacrilato. conforme
morRIa CET E;l' SH14. cor .\MARELA
IOYR 7,5/14 (Munscll), acondicionados cm
baldes metálicos. cilíndricos. de 18 litros
conforme termo dc referência

UN 250 RS 223.00 RS

55.750.00
REPROVADA i)t:SCLASSÍ l. IG\ l)l\

6

TINTA PARA SINALIZAÇÃO - Tinta a
base de resina mctilmeLacrilaLO. conforme
norílla CET ET SH14. cor VERMEI.HA 7.5
R4/14 (Munscll), acondicionados cill baldes
metillicos. cilíndricos. de 18 litros. conforme
termo de referência.

UN 75 R$ 224.00
R$

16.800.00 REPROVADA D llSCI .ASSE rl C \ D,\

7

TINTA PARA SINALIZAÇÃO - Tinta a
base de resina mctilmetacrilato. confornlc
norma CET ET SH14. cor AZUL 5PB 2/8
(Munsell), acondicionados cm baldes
metálicos. cilíndricos. dc 18 litros. conforme
[crmo dc referência

UN 75 lt$ 224,00
R$

16 800,00
REPROVADA i)ESCI./\ssl FIGA l)í\

8

TINTA PARA SINALIZAÇÃO - Tinta para
correção dc demarcação viária cor
CHUMBO FOSCO ou PRETA. a base dc
resina metilmetacrilato monocomponcnte,
aue atenda a Norma ABNT NBR 15.438

UN 50 R$ 222.50 R$
ii.125.0a

APROVADA CLASSIFICADA

ITENS NoN l }= QTI) l::

3 TINTA PARA SINALIZAÇÃO - Tinta à base de resina metilmetacrilato, conforme norma CET ET SH14, cor l 225
BRANCA N9,5 (Munse]]), aconc]icionados em ba]dcs mctá]icos cilíndricos, dc 1 8 litros, conforme [ernlo dc
referência. COT/\ i'RINCI I'AL
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Diante disso, considerando que o valor encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no procedimento
lícitatório e tendo em vista que o envelope habilitação da deferida empresa já foi aberto (fls. 34 1/354), tendo sido a
mesma considerada habilitada, inclusive quanto ao documento de Cláusula 9.6.2, a Pregoeira declarou a licltante
BELLOTON COMERCIAL vencedora

Considerando a desclassificação da I' colocada, por se tratar de ITEM COTA RESERVADA e tendo em
vista o disposto no Item 03 COTA PRINCIPAL, a Pregoeira procedeu a negociação com a 2' colocada, empresa
BELLOTON COMERCIAL, sendo o valor negociado de RS 222.00

Diante disso, considerando que o valor encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos ilo procedimento
licitatório e tendo em vista que o envelope habilitação da referida empresa já foi aberto (fls. 341/354), telldo sido a
mesma considerada habilitada, inclusive quanto ao documento de Cláusula 9.6.2, a Pregoeira declarou a licitante
BELLOTON COMERCIAL vencedora.

8
Considerando a desclassificação da I' colocada, diante da ausência da representante da 2' colocada, a

tentativa de negociação restou prqudicada. A Pregoeira procedeu tentativa de negociação/lance com a 3' colocada,
empresa MARJ TINTAS, a fim de que a mesma cobrisse o valor da 2' colocada, a qual restou Infrutífera.

Sendo assim, considerando que o valor da 2' colocada, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no
procedimento licitatório e tendo em vista que o envelope habilitação referida empresa já foi aberto (fls. 355/430),
sendo a mesma considerada habilitada, inclusive quanto ao documento de Cláusula 9.6.2, a Pregoeira declarou a
licitante MANORT INDUSTRIA vencedora.

ITEM,l NON'll: oTI)E
4 FINTA PARA SINALIZAÇÃO Tinta à base de resina metilmetacrilato, coníorlllc norma CET ET SH14. cor

BliANCA N9,5 (Munscll), acondicionados em baldes nlctálicos cilíndricos, de 1 8 litros. conforme temia dc
referência. - COTA RESERV/\DA

75

CLASSE. FORNECEDOR VALOR SiTUACÀO

  MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP ltS 221.60

(b'cgociiiçãn em
23/{)8/2o 1 9)

DESCLASSIFICADA
\NÍOSTRA REPROVADA

2' B ELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP RS 225.00  
3' MARJTINTASLTDA RS 288.75  

ITENS NOA'IE I QTI) I::

)

FINTA PARA SINALIZAÇÃO - Tinta a base de resina metiltnetacrilato, confarmc norma CET ET SH 14, çor 250
AMARELA IOYR 7,5/14 (Munscll), acondicionados cn] baldes metálicos cilíndricos, de 18 litros, confonne
termo de referência.

CLASSIF FORNECEDOl{ VALOR S]TUACÃO
1 ' BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP liS 223.o0

(Ncgociaçãn cm
23/08/2019)

DESCLASSIFICADA
ANÍOSTRAREPROVADA

2' MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP E{S 224.00  
3' MARJTINTASLTDA lt$ 288.75  

ITENS NONll:    
6 TINTA PARA SIN â\.IZAÇÃO - Tinta a ba)p'dê resina metihlQlacrilato, conforme norrlla CET ET SH14, cor

WMELHA 7,5 R4A4 (Mtmsell), aconçiiéÍonados cm baldes metálicos, cilíndricos, de 1 8 litros, coilformc telnlo
tie re feBncia

75  
 

C ASSIF FOliNECEDOR VAI,OR SITUACAO  
1' BELLojON COh)ERgAL EiRELI EPP 22+.oo

(N'cgnciílção ern

23/08/2n19)

DESCI,ASSIFICADA
\MOSTRA REPROVADA  

  2' N4ANORTINI)US IÀ E COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP 270.00  
  3' MARJ TINTAS INDA 294.00      

Considerando a de#lass'tqcaêqo da I' colocada, diante da ausência da representante da 2'\colocada, a
[eníbtiva de negociação restou prqudhad
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A Pregoeira procedeu tentativa de negociação/lance com a 3' colocada, empresa MARJ TINTAS, a flm de
que a mesma cobrisse o valor da 2' colocada, a qual restou a qual restou frutífera, sendo o valor negociado o de liS
268,80.

Considerando que o valor encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no procedimento licitatório e
tendo em vista que o envelope habilitação referida empresa já foi aberto (fls. 43 1/459), sendo a mesma considerada
habilitada, inclusive quanto ao documento de Cláusula 9.6.2, a Pregoeira declarou a licitante NÍARJ TINTAS LTDA
vencedora.

Considerando a desclassificação da ]' colocada, diante da ausência da representante da 2' colocada, a
tentativa de negociação restou prqudicada

A Pregoeira procedeu tentativa de negociação/lance com a 3' colocada, eillpresa MARJ TINTAS, a flm de
que a mesma cobrisse o valor da 2' colocada, a qual restou a qual restou frutífera, sendo o valor negociado o de RS

Considerando que o valor encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no procedimento licitatório e
tendo em vista que o envelope habilitação referida empresa já foi aberto (fls. 43 1/459), sendo a illesma bons:iderada
habilitada, inclusive quanto ao documento de Cláusula 9.6.2, a Pregoeiro declarou a licitante MAR.l TINTAS LTDA
vencedora.

268.80

Obs. A Pregoeha pede para constar que a análise do documento de Cláusula 9.6.2 seguiu a sistemática
utilizada pelo DD. Procurador Municipal, consoante parecer jurídico de tls. 494/495, ratificada pelo Secretário de
Negócios Jurídicos (fls. 496)

Dos Recursos

Houve manifestação de interposição de recurso, nas seguintes razões
BELLOTON COMERCIAL EIRELI EPP ".4 e lpresa golfar/a de en/e/7der o ///o//vo /écn/co da

lesclassiDlcação, por acredita que as tintas ellviadas nas amostras estão delatro das especi$cações do edital,
:itetldetado todas as características $sico-químicas exigidas. Tatubéttl se compromete a arcar cota os cttstbs pctra
navio da attiostrci para ser analisada ettt laborcltório credenciado pelo INMETRO''

que a interposição dos recurso deverá seguir a folha do disposto na Cláusula 1 1 .0 e
os proponentes se atentaram, inclusive, ao prazo e fomla lá previstos.

a sessão para apresentação de amostl-a Hão foi

os licitantes que, a13ós o julgamento dos recursos e eventuais conáa4'azõl;;
das amostras, conforme Cláusula 9.7.

deste procedimento ijcitatório

P.manifestação de ig 'Püqção de recursos, bem como diante da

4
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ITEM,l

FINTA PARA SINALIZAÇÃO Tinta a base dc resina mctilmclacrilalo, coElformc ilomla CET ET Sl114. cor
AZUL 5PB 2/8(Munscll), acondicionados cill baldes metálicos, cilíndricos. dc 18 litros. conforme termo de
referência

QTI)i:

75
7

CLASSIF. FORNECEDOkl' : : :; ":::::::r VAI .nl? l ÇTTI IATÃn
1' BELLOTON COMEké 224.0o

(Negociação cm
DESCLASSIFICADA

AMOSTRA REPROVADA

2' UANOKTiNbülj;f 269.00

(N'cgociaçãn em  
3'      
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Encerramentos da Sessão

A Piegoeira pede para constar que permitiu que os representantes presentes tirassem foto do Relatório de
Análise das Amostras.

lavrou-se a presente Ata

t{.6fÀÉ#'BKLLUCO GUEKKFái

r ,4.]iquípe de Apoio

JOA

ISRAEL JOSE ALVES PEREIRA
Secretaria de Mobilidc Urbana

Licitantes presentes

'aT[Z«-' ÂiÜÜ,=$F Wea, 3:.7,v .Ó2.
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