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SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2020 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 31 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 33 de 17/07/2020, 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
70000071402019-76, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de Máquinas Pesadas: escavadeiras hidráulicas,
mini carregadeira, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolos compactadores e trator de esteira para atender
as demanda da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, de acordo
com o detalhamento descrito no item 3, do Termo de Referência, Anexo I do Edital.. 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: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 01 - COTA PRINCIPAL 75% - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS,
Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos, injeção direta e
turboalimentado, potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme
Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 5.300 kg e máximo
8.650 Kg; transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura mínima de 24 polegadas,
com dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima 3.850 mm; material rodante
com esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar condicionado, isolamento
acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda de objetos (FOPS/FOGS),
assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços ajustáveis, cinto de
segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, alarme
de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 319.313,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 300.000,0000 e com
valor negociado a R$ 298.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 2
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 02 - COTA RESERVADA 25% DO ITEM 1 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA
SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos,
injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação
mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo
5.300 kg e máximo 8.650 Kg; transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura
mínima de 24 polegadas, com dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima 3.850
mm; material rodante com esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar
condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda de
objetos (FOPS/FOGS), assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça e
braços ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço
dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 319.313,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, pelo melhor lance de R$ 319.000,0000 e com valor
negociado a R$ 298.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 3
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de
90 CV (66,19KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 12.500 kg e máximo 15.800 Kg, transmissão hidráulica
(hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente, caçamba com dentes, capacidade mínima 0,50 m³, força de desagregação
mínima 8.800 Kgf.m, braço de penetração comprimento mínimo 2.000 mm e força de desagregação mínima 5.900 Kgfm,
lança de alcance comprimento mínimo 4.500 mm; profundidade de escavação mínima 5.400 mm; material rodante
equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e garras triplas, mínimo de 06 roletes inferiores e 01 superior de cada lado,
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largura máxima no exterior das esteiras 2.850 mm; vão livre do solo mínimo 408 mm; sistema hidráulico vazão mínima
200 l/minuto e pressão mínima 300 Kgf/cm²; tanque de combustível capacidade mínima de abastecimento 200 litros.
Cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico e sis
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 348.225,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 329.670,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 4
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 04 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de
117 CV (86,05 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 15.400 kg e máximo 20.650 Kg, contrapeso mínimo 2.800
Kg; transmissão hidráulica, mínimo 2 velocidades a frente, caçamba com dentes, capacidade mínima 0,60 m³, força de
desagregação mínima 10.500 Kgf.m, braço de penetração comprimento mínimo 2.200 mm e força de desagregação
mínima 8.000 Kgf.m, lança de alcance comprimento mínimo 5.000 mm; profundidade de escavação mínima 5.500 mm;
material rodante equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e garras triplas, mínimo de 07 roletes inferiores e 02
superiores de cada lado, largura máxima no exterior das esteiras 2.850 mm; vão livre do solo mínimo 415 mm; sistema
hidráulico vazão mínima 265 l/minuto e pressão mínima 345 Kg/cm²; tanque de combustível capacidade mínima de
abastecimento 250 litros. Cabine fechada com ar condicionado, isolame
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 433.147,5400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 424.524,8700 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 5
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 05 COTA PRINCIPAL 75% - MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração natural ou
turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com purificador de ar tipo
seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original de fábrica, dotada de
estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com sistema
ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés; painel de instrumentos
dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções diárias na máquina; controle
piloto por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4 rodas, direção hidrostática, ou
equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba hidráulica de 58 litros por minuto; peso operacional
mínimo de
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 193.650,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTREQ S/A, pelo melhor lance de R$ 193.650,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 6
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 06 COTA RESERVADA 25% DO ITEM 5 - MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração
natural ou turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com purificador
de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original de fábrica,
dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com
sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés; painel de
instrumentos dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções diárias na
máquina; controle piloto por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4 rodas,
direção hidrostática, ou equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba hidráulica de 58 litros por
minuto; peso operacional mínimo de 2.40
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 193.650,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTREQ S/A, pelo melhor lance de R$ 193.650,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 7
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 07 MOTONIVELADORA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a diesel,
injeção direta, turboalimentado, potência nominal mínima de 140 CV (102,97 KW), refrigeração forçada à água,
certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional
mínimo de 14.000 Kg máximo de 15.300Kg, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática com power shift ou
equivalente ou servotransmisssão, mínimo 06 velocidades à frente e 03 à ré, direção hidráulica, ou equivalente, equipada
com escarificador traseiro de acionamento hidráulico, mínimo 5 dentes, lâmina com deslocamento lateral com ângulo de
talude de até 90º e ângulo de inclinação de até 40° à frente e 5° à ré, sistema de freios multidisco banhado a óleo, chassi

OlÃ
com

posso
ajudar
?



em caixa fechada, cabine com ar condicionado e estrutura proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos
(FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, tanque de combustível com capacidade
mínima de 210 litros; sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e
freio, alarme de marcha à ré e demai
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 553.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 543.510,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 8
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 08 - COTA PRINCIPAL 75% - PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de
130 CV (95,61KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo de 10.000kg e máximo de 14.000Kg, tração nas quatro
rodas de forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática power shift, ou equivalente;
mínimo de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo, caçamba com
faca frontal e dentes de impacto, capacidade mínima de 1,9 m³, altura mínima de descarga da caçamba de 2,70 m, cabine
com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), buzina,
espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes
indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 349.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 295.020,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 9
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 09- COTA RESERVADA 25% DO ITEM 8 - PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência
bruta mínima de 130 CV (95,61KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433
- MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo de 10.000kg e máximo de 14.000Kg, tração nas
quatro rodas de forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática power shift, ou
equivalente; mínimo de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo,
caçamba com faca frontal e dentes de impacto, capacidade mínima de 1,9 m³, altura mínima de descarga da caçamba de
2,70 m, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS),
buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes
indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 349.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 345.510,0000 e a
quantidade de 1 Unidade .

Item: 10
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 10 - COTA PRINCIPAL 75% - RETROESCAVADEIRA Zero Km, zero hora, fabricada no ano
em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima 85
CV (62,51 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4, transmissão power shuttle, power shift ou equivalente; mínimo 4 velocidades
sincronizadas à frente e 2 à ré, inversor de sentido, sistema de bloqueio do diferencial ativável durante a operação,
acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira, sistema de freio multidisco banhado a óleo, peso
operacional mínimo de 6.000 kg e máximo de 8.200 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra
capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande visibilidade em todas
as .direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e sistema de esguicho para
limpeza, caçamba carregadeira com especificações mínimas: largura 2.180 mm, capacidade rasa: 0,7 m³, capacidade
coroada: 0,95 m³, caçamba retroescavadeira com especificaçõe
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 223.423,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTREQ S/A, pelo melhor lance de R$ 223.423,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Item: 11
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 11 - COTA RESERVADA 25% DO ITEM 10 - RETROESCAVADEIRA Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência
bruta mínima 85 CV (62,51 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 -
MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4, transmissão power shuttle, power shift ou equivalente; mínimo 4
velocidades sincronizadas à frente e 2 à ré, inversor de sentido, sistema de bloqueio do diferencial ativável durante a
operação, acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira, sistema de freio multidisco banhado a óleo, peso
operacional mínimo de 6.000 kg e máximo de 8.200 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra
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capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande visibilidade em todas
as .direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e sistema de esguicho para
limpeza, caçamba carregadeira com especificações mínimas: largura 2.180 mm, capacidade rasa: 0,7 m³, capacidade
coroada: 0,95 m³, caçamba retroescavadeira com especificaçõe
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 223.423,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTREQ S/A, pelo melhor lance de R$ 223.423,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 12
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 12 ROLO COMPACTADOR COM PATAS, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso;
com motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 100 CV
(73,55 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro mínimo do cilindro compactador: 1.400 mm, largura mínima do cilindro: 2.130mm.
Características adicionais: cilindro liso, peso operacional mínimo de 10.500kg e máximo de 14.000Kg, com tração no
cilindro, transmissão com acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras, chassi articulado, direção com acionamento
totalmente hidráulico, sistema de iluminação de trânsito e trabalho, alarme de marcha à ré, plataforma montada sobre
amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos
(FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, com Kit de Patas para o cilindro; sistema
elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à
ré e demais itens de segurança obrigatórios
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 342.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, pelo melhor lance de R$ 326.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 13
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 13 ROLO COMPACTADOR LISO, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso; motor a
diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima: 100 CV (73,55 KW),
refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e
Rodoviárias-I); diâmetro mínimo do cilindro compactador: 1.500 mm, largura mínima do cilindro: 2.130mm.
Características adicionais: cilindro equipado com patas desencontradas, peso operacional mínimo de 10.500kg e máximo
de 14.000Kg, com tração no cilindro, transmissão com acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras, chassi
articulado, direção com acionamento totalmente hidráulico, sistema de iluminação de trânsito e trabalho, alarme de
marcha à ré, plataforma montada sobre amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra
capotagem (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e
externos; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 353.727,6000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 342.849,0000 e a
quantidade de 2 Unidade .

Item: 14
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 14 - TRATOR DE ESTEIRA, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso; motor a
diesel, injeção direta, turboalimentado, potência bruta mínima de 125 CV (91.94Kw), refrigeração forçada à água,
certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional
mínimo de 11.000 Kg e máximo de 13.500 Kg, transmissão Hidrostática ou Power Shift, cabine com ar condicionado e
estrutura proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos
retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12 Volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha
à ré e demais itens de segurança obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 589.450,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: SOTREQ S/A, pelo melhor lance de R$ 576.000,0000 e com valor negociado a R$ 564.480,0000 e a
quantidade de 3 Unidade .

Histórico
Item: 1 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
01.475.599/0005-06 DCCO

SOLUCOES EM
ENERGIA E

Não Não 3 R$ 319.000,0000 R$ 957.000,0000 31/08/2020
09:51:03
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EQUIPAMENTOS
LTDA
Marca: BOBCAT 
Fabricante: BOBCAT 
Modelo / Versão: E55 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero
hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado,
potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 5.300 kg e máximo 8.650 Kg;
transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura mínima de 24 polegadas, com
dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima 3.850 mm; material rodante com
esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico
e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda de objetos (FOPS/FOGS), assento
do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços ajustáveis, cinto de
segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

08.263.434/0001-96 YANMAR
SOUTH
AMERICA
INDUSTRIA DE
MAQUINAS
LTDA

Não Não 3 R$ 319.313,3300 R$ 957.939,9900 31/08/2020
08:23:01

Marca: Yanmar 
Fabricante: Yanmar South America 
Modelo / Versão: ViO55-6B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero
hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turbo
alimentado, potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme
Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 5.300 kg e máximo
8.650 Kg; transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura mínima de 24
polegadas, com dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima 3.850 mm;
material rodante com esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar
condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda
de objetos (FOPS/FOGS), assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça
e braços ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de
serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

00.507.061/0001-40 HANASHIRO
MAQUINAS
AGRICOLAS
LTDA

Sim Sim 3 R$ 360.000,0000 R$ 1.080.000,0000 28/08/2020
15:03:23

Marca: YANMAR 
Fabricante: YANMAR 
Modelo / Versão: VIO55 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero
hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, 04 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado,
potência bruta de 49,09... CV (36,1 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional de 5.565 Kg; transmissão hidráulica
(hidrostática), 2 velocidades a frente; caçamba largura de 700 mm/27,5591 polegadas, com dentes, capacidade de
carga de 0,16 m³, profundidade de escavação de 3.900 mm; material rodante com esteiras de aço, equipada com
sapatas de 400 mm; cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra
capotagem (ROPS) e de proteção contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com suspensão regulável de
acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB;
sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de
segurança obrigatórios. Equipado com joystick, GIRO ZERO 100%, com barra de proteção nos três pistões hidráulicos
do braço, sistema de engate rápido para maior agilidade na troca de implementos, possui 04 BOMBAS HIDRÁULICAS,
PTO HIDRÁULICO: sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação de acessórios, Modo Eco: Sistema para
economia de combustível e sistema de monitoramento Smartassist. Modelo VIO55 Código ViO55C. A0012/32 Marca:
YANMAR.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 3 R$ 470.000,0000 R$ 1.410.000,0000 28/08/2020
15:52:28

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 305 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero
hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado,
potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 5.300 kg e máximo 8.650 Kg;
transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura mínima de 24 polegadas, com
dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima 3.850 mm; material rodante com
esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico
e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda de objetos (FOPS/FOGS), assento
do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços ajustáveis, cinto de
segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 470.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 360.000,0000 00.507.061/0001-40 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 319.313,3300 08.263.434/0001-96 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 319.000,0000 01.475.599/0005-06 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 350.000,0000 00.507.061/0001-40 31/08/2020 10:53:23:957
R$ 300.000,0000 08.263.434/0001-96 31/08/2020 10:53:28:043
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:46:53 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

31/08/2020
11:07:45 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:26:36 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:26:36 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

31/08/2020
13:47:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS
LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

31/08/2020
13:57:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA
DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96.

Aceite 31/08/2020
15:44:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS
LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96, pelo melhor lance de R$ 300.000,0000 e com valor
negociado a R$ 298.000,0000. Motivo: Proposta aceita com valor unitário negociado de R$
298.000,00

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
11:36:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS
LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
13:48:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA
DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE
MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
00.507.061/0001-40 HANASHIRO

MAQUINAS
AGRICOLAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 360.000,0000 R$ 360.000,0000 28/08/2020
15:03:23

Marca: YANMAR 
Fabricante: YANMAR 
Modelo / Versão: VIO55 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km,
zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, 04 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado,
potência bruta de 49,09... CV (36,1 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional de 5.565 Kg; transmissão hidráulica
(hidrostática), 2 velocidades a frente; caçamba largura de 700 mm/27,5591 polegadas, com dentes, capacidade de
carga de 0,16 m³, profundidade de escavação de 3.900 mm; material rodante com esteiras de aço, equipada com
sapatas de 400 mm; cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra
capotagem (ROPS) e de proteção contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com suspensão regulável de
acordo com seu peso, descanso de cabeça e braços ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB;
sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de
segurança obrigatórios. Equipado com joystick, GIRO ZERO 100%, com barra de proteção nos três pistões hidráulicos
do braço, sistema de engate rápido para maior agilidade na troca de implementos, possui 04 BOMBAS HIDRÁULICAS,
PTO HIDRÁULICO: sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação de acessórios, Modo Eco: Sistema
para economia de combustível e sistema de monitoramento Smartassist. Modelo VIO55 Código ViO55C. A0012/32
Marca: YANMAR.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 1 R$ 470.000,0000 R$ 470.000,0000 28/08/2020
15:56:11

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 305 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPACTA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km,
zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 03 cilindros, 4 tempos, injeção direta e
turboalimentado, potência bruta mínima de 47 CV (34,56 KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima
conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 5.300
kg e máximo 8.650 Kg; transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente; caçamba largura
mínima de 24 polegadas, com dentes, capacidade de carga mínima de 0,16 m³, profundidade de escavação mínima
3.850 mm; material rodante com esteiras de aço, equipada com sapatas de 380 mm (mínimo); cabine fechada com
ar condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra
queda de objetos (FOPS/FOGS), assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de
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cabeça e braços ajustáveis, cinto de segurança, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis
de serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 470.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 360.000,0000 00.507.061/0001-40 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 350.000,0000 00.507.061/0001-40 31/08/2020 11:08:38:680
R$ 319.000,0000 00.507.061/0001-40 31/08/2020 11:10:52:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:46:59 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

31/08/2020
11:08:05 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:27:01 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:27:01 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

31/08/2020
14:02:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
00.507.061/0001-40.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

31/08/2020
14:07:10

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS
LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.061/0001-40.

Aceite 31/08/2020
15:46:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
00.507.061/0001-40, pelo melhor lance de R$ 319.000,0000 e com valor negociado a R$
298.000,0000. Motivo: Proposta aceita com valor unitário negociado de R$ 298.000,00

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
13:34:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
00.507.061/0001-40.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
13:54:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS
LTDA, CNPJ/CPF: 00.507.061/0001-40.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA -
CNPJ/CPF: 00.507.061/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 2 R$ 348.225,0000 R$ 696.450,0000 28/08/2020

15:56:11
Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 313GC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado,
potência bruta mínima de 90 CV (66,19KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 12.500 kg e máximo 15.800
Kg, transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente, caçamba com dentes, capacidade mínima
0,50 m³, força de desagregação mínima 8.800 Kgf.m, braço de penetração comprimento mínimo 2.000 mm e força
de desagregação mínima 5.900 Kgfm, lança de alcance comprimento mínimo 4.500 mm; profundidade de escavação
mínima 5.400 mm; material rodante equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e garras triplas, mínimo de 06
roletes inferiores e 01 superior de cada lado, largura máxima no exterior das esteiras 2.850 mm; vão livre do solo
mínimo 408 mm; sistema hidráulico vazão mínima 200 l/minuto e pressão mínima 300 Kgf/cm²; tanque de
combustível capacidade mínima de abastecimento 200 litros. Cabine fechada com ar condicionado, isolamento
acústico e si

14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL
INDUSTRIA
LTDA

Não Não 2 R$ 390.000,0000 R$ 780.000,0000 31/08/2020
08:56:00

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XE150BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, 4
cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta de 115 Hp (86 KW), refrigeração forçada à
água; certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso
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operacional 14.000 Kg, transmissão hidráulica (hidrostática), 2 velocidades a frente, caçamba com dentes,
capacidade 0,72 m³, força de desagregação 10.105 Kgf.m, braço de penetração comprimento 2.520 mm e força de
desagregação 6.934 Kgf.m, lança de alcance comprimento 4.600 mm; profundidade de escavação 5.546 mm;
material rodante equipado com sapatas de 600 mm e garras triplas, de 07 roletes inferiores e 02 superiores de cada
lado, largura no exterior das esteiras 2.590 mm; vão livre do solo 466 mm; sistema hidráulico vazão 250,8 l/minuto
e pressão 320 Kgf/cm²; tanque de combustível capacidade de abastecimento 260 litros. Cabine fechada com ar
condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda
de objetos (FOPS/FOGS); assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de
cabeça e braços ajustáveis, cinto de segurança, 02 (dois) espelhos retrovisores externos, controles por joysticks e
pedais, porta-copos, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico 24 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 390.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 348.225,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 344.740,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:54:07:367
R$ 340.700,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:56:33:017
R$ 337.293,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:57:21:873
R$ 333.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:57:43:620
R$ 329.670,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:58:28:923

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:05 Item Aberto.

Encerrado 31/08/2020
11:00:29 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

31/08/2020
14:38:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA,
CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

31/08/2020
15:27:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA
LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Aceite 31/08/2020
15:33:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 329.670,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

02/09/2020
14:04:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA,
CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

02/09/2020
14:20:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA
LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA -
CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 2 R$ 433.144,5400 R$ 866.289,0800 28/08/2020

16:05:21
Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 318D2L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Zero Km, zero hora,
fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado,
potência bruta mínima de 117 CV (86,05 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 15.400 kg e máximo 20.650
Kg, contrapeso mínimo 2.800 Kg; transmissão hidráulica, mínimo 2 velocidades a frente, caçamba com dentes,
capacidade mínima 0,60 m³, força de desagregação mínima 10.500 Kgf.m, braço de penetração comprimento
mínimo 2.200 mm e força de desagregação mínima 8.000 Kgf.m, lança de alcance comprimento mínimo 5.000 mm;
profundidade de escavação mínima 5.500 mm; material rodante equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e
garras triplas, mínimo de 07 roletes inferiores e 02 superiores de cada lado, largura máxima no exterior das esteiras
2.850 mm; vão livre do solo mínimo 415 mm; sistema hidráulico vazão mínima 265 l/minuto e pressão mínima 345
Kg/cm²; tanque de combustível capacidade mínima de abastecimento 250 litros. Cabine fechada com ar
condicionado, isolame

14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL
INDUSTRIA
LTDA

Não Não 2 R$ 520.000,0000 R$ 1.040.000,0000 31/08/2020
08:56:00

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XE215BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, 6
cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta de 180 Hp (132 KW), refrigeração forçada à
água; certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso
operacional 22.100 Kg, contrapeso 4.250 Kg; transmissão hidráulica, 2 velocidades a frente, caçamba com dentes,
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capacidade 1,2 m³, força de desagregação 15.194 Kgf.m, braço de penetração comprimento 2.910 mm e força de
desagregação 11.319 Kgf.m, lança de alcance comprimento 5.680 mm; profundidade de escavação 6.680 mm;
material rodante equipado com sapatas de 700 mm e garras triplas, 08 roletes inferiores e 02 superiores de cada
lado, largura no exterior das esteiras 2.990 mm; vão livre do solo 476 mm; sistema hidráulico vazão 418 l/minuto e
pressão 349 Kg /cm²; tanque de combustível capacidade de abastecimento 400 litros. Cabine fechada com ar
condicionado, isolamento acústico e sistemas de segurança contra capotagem (ROPS) e/ou de proteção contra queda
de objetos (FOPS/FOGS); assento do operador com suspensão regulável de acordo com seu peso, descanso de
cabeça e braços ajustáveis, cinto de segurança, 02 (dois) espelhos retrovisores externos, controles por joysticks e
pedais, porta-copos, rádio AM/FM e entrada USB; sistema elétrico 24 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 520.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 433.144,5400 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 428.813,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:54:44:180
R$ 424.524,8700 14.707.364/0001-10 31/08/2020 11:10:28:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:13 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

31/08/2020
11:08:27 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:27:13 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:27:13 Item encerrado.

Aceite 31/08/2020
15:34:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 424.524,8700.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 2 R$ 193.650,0000 R$ 387.300,0000 28/08/2020

16:05:21
Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 226B3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração natural ou
turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com purificador de ar
tipo seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original de
fábrica, dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do
operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés;
painel de instrumentos dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções
diárias na máquina; controle piloto por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração
nas 4 rodas, direção hidrostática, ou equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba
hidráulica de 58 litros por minuto; peso operacional mínimo de

35.495.370/0001-21 BNTMAQ
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 3 R$ 211.900,0000 R$ 635.700,0000 28/08/2020
11:48:57

Marca: Manitou 
Fabricante: Manitou 
Modelo / Versão: 1650R 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 05 COTA PRINCIPAL 75% - MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero
hora, fabricada no ano em curso; motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos,
aspiração natural ou turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água,
com purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução
Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar
condicionado original de fábrica, dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de
objetos (FOPS), assento do operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta
copos; descanso para os pés; painel de instrumentos dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e
indicadores; fácil acesso para inspeções diárias na máquina; controle piloto por meio de joystick; sistema de
segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4 rodas, direção hidrostática, ou equivalente; freios de serviço e
de segurança; vazão mínima da bomba hidráulica de 58 litros por minuto; peso operacional mínimo de 2.40

14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL
INDUSTRIA

Não Não 3 R$ 279.000,0000 R$ 837.000,0000 31/08/2020
08:56:00
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LTDA
Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XC760K 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a diesel,
potência de 82 Hp (61,3 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração turboalimentado, sistema de parada do motor por
meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de
restrição; certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I);
transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original de fábrica, dotada de estrutura de proteção
contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com sistema ergonômico, com
regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés; painel de instrumentos dotado de
horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções diárias na máquina; controle piloto
por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4 rodas, direção hidrostática, ou
equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão da bomba hidráulica de 60 litros por minuto; peso operacional
de 3.650 Kg, capacidade de carga operacional de 1.080 Kg, carga de tombamento de 2.160 Kg, altura do pino de
articulação da caçamba de 3.205 mm, altura de descarga da caçamba inclinada 2.450 mm, caçamba com capacidade
de carga de 0,60 m³, levantamento frontal com sistema vertical, carga de tombamento de 2.160 Kg; pneus traseiros
e dianteiros, dimensões: 12x16,5; retrovisor interno; equipada com garfos para pallets 1,05 m; tomada de energia;
02 engates hidráulicos; sistema elétrico 24 V, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e
freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 279.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 211.900,0000 35.495.370/0001-21 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 193.650,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 276.210,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:55:19:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:22 Item Aberto.

Reinício da Disputa Aberta 31/08/2020
11:08:43 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada Disputa Aberta 31/08/2020
11:27:24 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:27:24 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

31/08/2020
15:37:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

31/08/2020
15:59:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Aceite 02/09/2020
10:32:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 193.650,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
09:43:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
14:06:49

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
15:19:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
15:33:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
15:44:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

04/09/2020
08:39:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/09/2020
09:49:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

08/09/2020
09:27:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

08/09/2020
10:20:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

08/09/2020
10:47:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTREQ S/A - CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
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ME/EPP ME/EPP/COOP Registro
34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 1 R$ 193.650,0000 R$ 193.650,0000 28/08/2020

16:05:21
Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 226B3 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MINICARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção direta, 4 tempos, aspiração natural ou
turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico, refrigeração forçada à água, com purificador de ar
tipo seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica; cabine fechada, com ar condicionado original de
fábrica, dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do
operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés;
painel de instrumentos dotado de horímetro digital ou analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções
diárias na máquina; controle piloto por meio de joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração
nas 4 rodas, direção hidrostática, ou equivalente; freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba
hidráulica de 58 litros por minuto; peso operacional mínimo de

35.495.370/0001-21 BNTMAQ
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 211.900,0000 R$ 211.900,0000 28/08/2020
11:48:57

Marca: Manitou 
Fabricante: Manitou 
Modelo / Versão: 1650R 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 06 COTA RESERVADA 25% DO ITEM 5 - MINICARREGADEIRA,
Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a diesel, potência mínima de 58 CV (42.65 KW), injeção
direta, 4 tempos, aspiração natural ou turboalimentado, sistema de parada do motor por meio eletrônico,
refrigeração forçada à água, com purificador de ar tipo seco de dois estágios e indicador de restrição; certificação
mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); transmissão hidráulica;
cabine fechada, com ar condicionado original de fábrica, dotada de estrutura de proteção contra capotamento (ROPS)
e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de
segurança retrátil; porta copos; descanso para os pés; painel de instrumentos dotado de horímetro digital ou
analógico, alarmes e indicadores; fácil acesso para inspeções diárias na máquina; controle piloto por meio de
joystick; sistema de segurança com bloqueio de comandos; tração nas 4 rodas, direção hidrostática, ou equivalente;
freios de serviço e de segurança; vazão mínima da bomba hidráulica de 58 litros por minuto; peso operacional
mínimo de 2.40

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 211.900,0000 35.495.370/0001-21 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 193.650,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:30 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

31/08/2020
11:09:04 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:27:34 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:27:34 Item encerrado.

Recusa 31/08/2020
15:17:33

Recusa da proposta. Fornecedor: BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 35.495.370/0001-21, pelo melhor lance de R$ 211.900,0000. Motivo: Valor acima do
estimado com negociação fracassada.

Aceite 02/09/2020
10:36:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo
melhor lance de R$ 193.650,0000. Motivo: Proposta aceita ao vencedor diferente de ME/EPP, nos
termo do item 12.6 do Edital, por não ter havido vencedor como ME/EPP.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
09:43:19 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
14:08:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:20:02 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:37:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de

03/09/2020
15:44:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.
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Convocação -
Anexo
Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/09/2020
08:41:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/09/2020
09:49:15 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
09:28:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
10:21:08 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
10:47:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTREQ S/A - CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL

INDUSTRIA
LTDA

Não Não 2 R$ 549.000,0000 R$ 1.098.000,0000 31/08/2020
08:56:00

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: GR1803BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a diesel, injeção
direta, turboalimentado, potência nominal de 193 Hp (143,92 KW), refrigeração forçada à água, certificação
conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional 17.100 Kg,
transmissão com conversor de torque hidrostática com Power shift, 06 velocidades à frente e 03 à ré, direção
hidrostática, equipada com escarificador traseiro de acionamento hidráulico, 5 dentes, lâmina com deslocamento
lateral com ângulo de talude de até 90º e ângulo de inclinação de até 40° à frente e 5° à ré, sistema de freios
multidisco banhado a óleo, chassi em caixa fechada, cabine com ar condicionado e estrutura proteção contra
capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e
externos, tanque de combustível com capacidade de 280 litros; sistema elétrico 24 V, faróis de serviço dianteiros e
traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 2 R$ 565.000,0000 R$ 1.130.000,0000 28/08/2020
16:05:21

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 120 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTONIVELADORA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, injeção direta, turboalimentado, potência nominal mínima de 140 CV (102,97 KW), refrigeração
forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-
I); peso operacional mínimo de 14.000 Kg máximo de 15.300Kg, transmissão com conversor de torque, ou
hidrostática com power shift ou equivalente ou servotransmisssão, mínimo 06 velocidades à frente e 03 à ré, direção
hidráulica, ou equivalente, equipada com escarificador traseiro de acionamento hidráulico, mínimo 5 dentes, lâmina
com deslocamento lateral com ângulo de talude de até 90º e ângulo de inclinação de até 40° à frente e 5° à ré,
sistema de freios multidisco banhado a óleo, chassi em caixa fechada, cabine com ar condicionado e estrutura
proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos
retrovisores interno e externos, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; sistema elétrico
mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e
dema

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 565.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 549.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 543.510,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 11:11:06:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:37 Item Aberto.

Reinício da 31/08/2020 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

OlÃ
com

posso
ajudar
?



Disputa Aberta 11:09:20
Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:27:44 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:27:44 Item encerrado.

Aceite 31/08/2020
15:34:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 543.510,0000.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL

INDUSTRIA
LTDA

Não Não 5 R$ 298.000,0000 R$ 1.490.000,0000 31/08/2020
08:56:00

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: LW300KV 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; motor a diesel, 6
cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta de 130 Hp (97 KW), refrigeração forçada à água,
certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional de
11.000Kg, tração nas quatro rodas de forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque Power shift;
4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo, caçamba com faca frontal
e dentes de impacto, capacidade de 1,9 m³, altura de descarga da caçamba de 2.930 mm, cabine com ar condicionado
e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), buzina, espelhos retrovisores
interno e externos, sistema elétrico 24 V, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio,
alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios

29.218.631/0001-63 BRE - EMPRESA
BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 5 R$ 349.000,0000 R$ 1.745.000,0000 28/08/2020
15:31:09

Marca: LiuGong 
Fabricante: LiuGong 
Modelo / Versão: 835H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, de 6 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turbo alimentado, potência bruta de 154 CV (113KW),
refrigeração forçada à água, cerificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e
Rodoviárias-I); peso operacional de 11.000kg, tração nas quatro rodas de forma articulada, com pneus, transmissão
com conversor de torque, powershit; de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco
banhado a óleo, caçamba com faca frontal e dentes de impacto, capacidade de 2,0 m³, altura de descarga da caçamba
de 2,870 m, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos
(FOPS), buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico 24v, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 5 R$ 370.000,0000 R$ 1.850.000,0000 28/08/2020
16:10:50

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 924K 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 130 CV
(95,61KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo de 10.000kg e máximo de 14.000Kg, tração nas quatro rodas de
forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática power shift, ou equivalente;
mínimo de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo, caçamba com
faca frontal e dentes de impacto, capacidade mínima de 1,9 m³, altura mínima de descarga da caçamba de 2,70 m,
cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS),
buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 370.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 349.000,0000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 298.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 295.020,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 11:12:42:413
R$ 338.715,8000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 11:13:19:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:45 Item Aberto.

OlÃ
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Reinício da
Disputa Aberta

31/08/2020
11:09:39

Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:28:00 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:28:00 Item encerrado.

Aceite 31/08/2020
15:35:06

Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, pelo melhor lance de R$ 295.020,0000.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
29.218.631/0001-63 BRE - EMPRESA

BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 349.000,0000 R$ 349.000,0000 28/08/2020
15:31:09

Marca: LIUGONG 
Fabricante: LIUGONG 
Modelo / Versão: 835H 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, de 6 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turbo alimentado, potência bruta de 154 CV (113KW),
refrigeração forçada à água, cerificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e
Rodoviárias-I); peso operacional de 11.000kg, tração nas quatro rodas de forma articulada, com pneus, transmissão
com conversor de torque, powershit; de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco
banhado a óleo, caçamba com faca frontal e dentes de impacto, capacidade de 2,0 m³, altura de descarga da
caçamba de 2,870 m, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda
de objetos (FOPS), buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico 24v, faróis de serviço dianteiros
e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 1 R$ 370.000,0000 R$ 370.000,0000 28/08/2020
16:10:50

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 924K 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PÁ CARREGADEIRA, Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 130 CV
(95,61KW), refrigeração forçada à água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo de 10.000kg e máximo de 14.000Kg, tração nas quatro rodas de
forma articulada, com pneus, transmissão com conversor de torque, ou hidrostática power shift, ou equivalente;
mínimo de 4 velocidades à frente e 3 à ré, direção hidráulica, freio de serviço multidisco banhado a óleo, caçamba
com faca frontal e dentes de impacto, capacidade mínima de 1,9 m³, altura mínima de descarga da caçamba de 2,70
m, cabine com ar condicionado e estrutura de proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS),
buzina, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12v, faróis de serviço dianteiros e traseiros,
luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 370.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 349.000,0000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 345.510,0000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 11:16:12:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:51 Item Aberto.

Reinício da Disputa
Aberta

31/08/2020
11:10:15 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada Disputa
Aberta

31/08/2020
11:28:10 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:28:10 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

31/08/2020
14:54:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

31/08/2020
15:32:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Aceite 31/08/2020
15:40:50

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, pelo melhor lance de R$ 345.510,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
11:10:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

OlÃ
com
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Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

03/09/2020
11:28:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
11:37:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

03/09/2020
11:42:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 3 R$ 223.423,0000 R$ 670.269,0000 28/08/2020

16:10:50
Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 416F2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima 85 CV
(62,51 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4, transmissão power shuttle, power shift ou equivalente; mínimo 4
velocidades sincronizadas à frente e 2 à ré, inversor de sentido, sistema de bloqueio do diferencial ativável durante a
operação, acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira, sistema de freio multidisco banhado a
óleo, peso operacional mínimo de 6.000 kg e máximo de 8.200 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de
proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande
visibilidade em todas as .direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e
sistema de esguicho para limpeza, caçamba carregadeira com especificações mínimas: largura 2.180 mm,
capacidade rasa: 0,7 m³, capacidade coroada: 0,95 m³, caçamba retroescavadeira com especificaçõe

14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL
INDUSTRIA
LTDA

Não Não 3 R$ 310.000,0000 R$ 930.000,0000 31/08/2020
09:27:24

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XT870BR-I 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, 4
cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta 100 Hp (74,9 KW), refrigeração forçada à água;
certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4,
transmissão Synchro Shuttle 4WD; 4 velocidades sincronizadas à frente e 4 à ré, inversor de sentido, sistema de
bloqueio do diferencial ativável durante a operação, acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira,
sistema de freio multidisco banhado a óleo, peso operacional de 7.600 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de
proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande
visibilidade em todas as direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e
sistema de esguicho para limpeza, caçamba carregadeira com especificações: largura 2.350 mm, capacidade rasa:
0,9 m³, capacidade coroada: 1,30 m³, caçamba retroescavadeira com especificações: largura: 700 mm, capacidade:
0,20 m³, profundidade de escavação: 4.500 mm; sistema elétrico 24 V, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes
indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 310.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 223.423,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:47:58 Item Aberto.

Reinício da Disputa Aberta 31/08/2020
11:09:56 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada Disputa Aberta 31/08/2020
11:28:23 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:28:23 Item encerrado.

Aceite 02/09/2020
10:52:45

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$ 223.423,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
09:43:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
14:09:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
15:20:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de 03/09/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,

OlÃ
com

posso
ajudar
?



Convocação - Anexo 15:39:30 CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.
Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

03/09/2020
15:44:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

04/09/2020
08:42:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/09/2020
09:50:04

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

08/09/2020
09:28:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

08/09/2020
10:21:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

08/09/2020
10:47:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A,
CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTREQ S/A - CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
34.151.100/0013-74 SOTREQ

S/A
Não Não 1 R$ 223.423,0000 R$ 223.423,0000 28/08/2020

16:22:08
Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: 416F2 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RETROESCAVADEIRA Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso;
com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima 85 CV
(62,51 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); tração 4X4, transmissão power shuttle, power shift ou equivalente; mínimo 4
velocidades sincronizadas à frente e 2 à ré, inversor de sentido, sistema de bloqueio do diferencial ativável durante a
operação, acionamento simultâneo da carregadeira e da retroescavadeira, sistema de freio multidisco banhado a
óleo, peso operacional mínimo de 6.000 kg e máximo de 8.200 kg, cabine com ar condicionado e estrutura de
proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), saída para eventuais emergências, e grande
visibilidade em todas as .direções, equipada com espelhos retrovisores interno e externos, para-brisa com limpador e
sistema de esguicho para limpeza, caçamba carregadeira com especificações mínimas: largura 2.180 mm,
capacidade rasa: 0,7 m³, capacidade coroada: 0,95 m³, caçamba retroescavadeira com especificaçõe

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 223.423,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:48:05 Item Aberto.

Reinício da
Disputa Aberta

31/08/2020
11:10:28 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada
Disputa Aberta

31/08/2020
11:28:32 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:28:32 Item encerrado.

Aceite 02/09/2020
10:38:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor
lance de R$ 223.423,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
10:42:42 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
10:47:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Recusa 02/09/2020
10:55:33

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de
R$ 223.423,0000. Motivo: Proposta aceita para fornecedor diferente de ME/EPP com base no item
12.6 do Edital por não ter participado Empresas como ME/EPP, portanto não teve vencedor nesta
condição.

Aceite 02/09/2020
10:55:46

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor
lance de R$ 223.423,0000. Motivo: Proposta aceita para fornecedor diferente de ME/EPP com base no
item 12.6 do Edital por não ter participado Empresas como ME/EPP, portanto não teve vencedor nesta
condição.

Abertura do
prazo de

03/09/2020
09:43:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.
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Convocação -
Anexo
Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
14:11:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:20:29 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:41:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:45:07 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

04/09/2020
08:42:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/09/2020
09:50:13 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
09:28:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
10:21:36 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
10:48:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTREQ S/A - CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
29.218.631/0001-63 BRE - EMPRESA

BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 342.900,0000 R$ 685.800,0000 28/08/2020
15:33:35

Marca: LiuGong 
Fabricante: LiuGong 
Modelo / Versão: 6612E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR COM PATAS, Zero Km, zero hora, fabricado no
ano em curso; com motor a diesel de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turbo alimentado, potência bruta de 162
CV (119 KW), refrigeração forçada à água; cerificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro do cilindro compactador: 1.555 mm, largura do cilindro: 2.280mm.
Características adicionais: cilindro liso, peso operacional de 12.200kg, com tração no cilindro, transmissão com
acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras, chassi articulado, direção com acionamento totalmente
hidráulico, sistema de iluminação de trânsito e trabalho, alarme de marcha à ré, plataforma montada sobre
amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda de
objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, com Kit de Patas para o
cilindro; sistema elétrico 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme
de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 2 R$ 342.900,0000 R$ 685.800,0000 28/08/2020
16:22:08

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: CP54 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR COM PATAS, Zero Km, zero hora, fabricado no
ano em curso; com motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta
mínima de 100 CV (73,55 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº
433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro mínimo do cilindro compactador: 1.400 mm, largura
mínima do cilindro: 2.130mm. Características adicionais: cilindro liso, peso operacional mínimo de 10.500kg e
máximo de 14.000Kg, com tração no cilindro, transmissão com acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras,
chassi articulado, direção com acionamento totalmente hidráulico, sistema de iluminação de trânsito e trabalho,
alarme de marcha à ré, plataforma montada sobre amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de
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proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos
retrovisores interno e externos, com Kit de Patas para o cilindro; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço
dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança
obrigatórios

14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL
INDUSTRIA
LTDA

Não Não 2 R$ 353.727,6000 R$ 707.455,2000 31/08/2020
08:40:39

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XS123PDBR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso; com motor a diesel, 4
cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta de 130 Hp (97 KW), refrigeração forçada à
água; certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro do
cilindro compactador: 1.523 mm, largura do cilindro: 2.130mm. Características adicionais cilindro equipado com
patas desencontradas, peso operacional de 12.820 Kg, com tração no cilindro, transmissão com acionamento direto
no cilindro e nas rodas traseiras, chassi articulado, direção hidrostática, alarme de marcha à ré, plataforma montada
sobre amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda
de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos; sistema elétrico 24 volts,
faróis de serviço dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 353.727,6000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 342.900,0000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 342.900,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 339.471,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:56:35:130
R$ 335.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:58:17:247
R$ 331.650,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:58:57:783

R$ 330,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:59:22:363
R$ 326.000,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:59:59:630

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:48:13 Item Aberto.

Encerrado 31/08/2020
11:02:00 Item encerrado.

Recusa 31/08/2020
15:19:00

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de R$
330,0000. Motivo: Valor inexequível, após consulta fornecedor declara erro de digitação.

Aceite 31/08/2020
15:35:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-
10, pelo melhor lance de R$ 326.000,0000.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL

INDUSTRIA
LTDA

Não Não 2 R$ 342.900,0000 R$ 685.800,0000 31/08/2020
08:40:39

Marca: XCMG 
Fabricante: XCMG 
Modelo / Versão: XS123BR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso; com motor a diesel, 4
cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta de 130 Hp (97 KW), refrigeração forçada à
água; certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro do
cilindro compactador: 1.523 mm, largura do cilindro: 2.130mm. Características adicionais cilindro liso, peso
operacional de 11.820 Kg, com tração no cilindro, transmissão com acionamento direto no cilindro e nas rodas
traseiras, chassi articulado, direção hidrostática, alarme de marcha à ré, plataforma montada sobre amortecedores,
cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS),
assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos; sistema elétrico 24 volts, faróis de serviço
dianteiros e traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

29.218.631/0001-63 BRE - EMPRESA
BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 353.727,6000 R$ 707.455,2000 28/08/2020
15:33:35

Marca: LIUGONG 
Fabricante: LIUGONG 
Modelo / Versão: 6612E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR COM PATAS, Zero Km, zero hora, fabricado no
ano em curso; com motor a diesel de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turbo alimentado, potência bruta de 162
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CV (119 KW), refrigeração forçada à água; certificação conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas
Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro do cilindro compactador: 1.555 mm, largura do cilindro: 2.280mm.
Características adicionais: cilindro liso, peso operacional de 12.200kg, com tração no cilindro, transmissão com
acionamento direto no cilindro e nas rodas traseiras, chassi articulado, direção com acionamento totalmente
hidráulico, sistema de iluminação de trânsito e trabalho, alarme de marcha à ré, plataforma montada sobre
amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda de
objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos retrovisores interno e externos; sistema elétrico 12 volts,
faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de
segurança obrigatórios.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 2 R$ 353.727,6000 R$ 707.455,2000 28/08/2020
16:22:08

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: CS54B 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROLO COMPACTADOR LISO, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em
curso; motor a diesel, mínimo de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima: 100
CV (73,55 KW), refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I
(Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); diâmetro mínimo do cilindro compactador: 1.500 mm, largura mínima do
cilindro: 2.130mm. Características adicionais: cilindro equipado com patas desencontradas, peso operacional mínimo
de 10.500kg e máximo de 14.000Kg, com tração no cilindro, transmissão com acionamento direto no cilindro e nas
rodas traseiras, chassi articulado, direção com acionamento totalmente hidráulico, sistema de iluminação de trânsito
e trabalho, alarme de marcha à ré, plataforma montada sobre amortecedores, cabine com ar condicionado, estrutura
de proteção contra capotagem (ROPS) e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador ajustável, espelhos
retrovisores interno e externos; sistema elétrico mínimo 12 volts, faróis de serviço dianteiros e traseiros, luzes
indicadoras de direção e freio, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 353.727,6000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 353.727,6000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 342.900,0000 14.707.364/0001-10 31/08/2020 10:00:09:083

R$ 280,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:58:20:177
R$ 342.849,0000 29.218.631/0001-63 31/08/2020 10:58:23:620

R$ 275,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:59:03:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:48:20 Item Aberto.

Encerrado 31/08/2020
11:01:03 Item encerrado.

Recusa 31/08/2020
15:22:55

Recusa da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo melhor lance de
R$ 275,0000. Motivo: Valor inexequível e após consulta ao licitante foi informado do erro de digitação
solicitando declinar do item.

Aceite 31/08/2020
15:41:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, pelo melhor lance de R$ 342.849,0000.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
11:11:11

Convocado para envio de anexo o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
11:28:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
11:36:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
11:43:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
11:49:23

Convocado para envio de anexo o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
12:15:39

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS
EIRELI - CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63

Registro
Intenção de
Recurso

08/09/2020
10:57:48

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF:
14707364000110. Motivo: Manifestamos a intenção de recursos contra a empresa vencedora BRE,
devido a divergência de informações, onde a largura do tambor na proposta é diferente do catalago,
também não apresentaram cer
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Intenção de
Recurso Aceita

08/09/2020
11:44:01

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14707364000110. Motivo: Intenção de recurso aceita em face da presença dos pressupostos
recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

14.707.364/0001-10 08/09/2020 10:57 08/09/2020 11:44 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos a intenção de recursos contra a empresa vencedora BRE, devido a
divergência de informações, onde a largura do tambor na proposta é diferente do catalago, também não
apresentaram certificação do ROPS/FOPS e demais documentos.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceita em face da presença dos pressupostos recursais:
sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação.

 
Item: 14 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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
01.475.599/0005-06 DCCO

SOLUCOES EM
ENERGIA E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Não Não 3 R$ 589.000,0000 R$ 1.767.000,0000 31/08/2020
09:52:03

Marca: KOMATSU 
Fabricante: KOMATSU 
Modelo / Versão: D51EX-22 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE ESTEIRA, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso;
motor a diesel, injeção direta, turboalimentado, potência bruta mínima de 125 CV (91.94Kw), refrigeração forçada à
água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso
operacional mínimo de 11.000 Kg e máximo de 13.500 Kg, transmissão Hidrostática ou Power Shift, cabine com ar
condicionado e estrutura proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador
ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12 Volts, faróis de serviço dianteiros e
traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

34.151.100/0013-74 SOTREQ S/A Não Não 3 R$ 589.450,0000 R$ 1.768.350,0000 28/08/2020
16:22:08

Marca: Caterpillar 
Fabricante: Caterpillar 
Modelo / Versão: D4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRATOR DE ESTEIRA, Zero Km, zero hora, fabricado no ano em curso;
motor a diesel, injeção direta, turboalimentado, potência bruta mínima de 125 CV (91.94Kw), refrigeração forçada à
água, certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 - MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso
operacional mínimo de 11.000 Kg e máximo de 13.500 Kg, transmissão Hidrostática ou Power Shift, cabine com ar
condicionado e estrutura proteção contra capotagem (ROPS), e contra queda de objetos (FOPS), assento do operador
ajustável, espelhos retrovisores interno e externos, sistema elétrico mínimo 12 Volts, faróis de serviço dianteiros e
traseiros, alarme de marcha à ré e demais itens de segurança obrigatórios.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 589.450,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 589.000,0000 01.475.599/0005-06 31/08/2020 10:00:09:083
R$ 583.000,0000 01.475.599/0005-06 31/08/2020 10:55:58:290
R$ 576.000,0000 34.151.100/0013-74 31/08/2020 11:11:12:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/08/2020
10:48:27 Item Aberto.

Reinício da Disputa
Aberta

31/08/2020
11:10:43 Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Tentativa de obter melhor oferta..

Encerrada Disputa
Aberta

31/08/2020
11:28:40 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 31/08/2020
11:28:40 Item encerrado.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

02/09/2020
10:42:26 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

02/09/2020
10:48:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Aceite 02/09/2020
10:50:14

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, pelo
melhor lance de R$ 576.000,0000 e com valor negociado a R$ 564.480,0000. Motivo: Proposta
aceita com valor negociado de R$ 564.480,00

Abertura do prazo 03/09/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.
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de Convocação -
Anexo

09:44:25

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
14:13:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:20:43 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:43:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

03/09/2020
15:45:18 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

04/09/2020
08:42:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

04/09/2020
09:50:22 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
09:29:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

08/09/2020
10:22:05 Convocado para envio de anexo o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

08/09/2020
10:48:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF:
34.151.100/0013-74.

Habilitado 08/09/2020
10:51:41 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOTREQ S/A - CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 31/08/2020
10:00:47

Srs. Licitantes, Bom dia. Declaro aberta a sessão pública do PE (SRP) nº 10/2020. As
propostas estão sendo analisadas e após a conferência iniciaremos a etapa de lances. Em

caso de demora serão informados de hora em hora o andamento.
Pregoeiro 31/08/2020

10:46:21
Srs. Licitantes. Em seguida iniciaremos a fase de lances. Mantenha-se conectados para

seus lances. Boa sorte.
Pregoeiro 31/08/2020

10:46:53
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:00

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:06

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:13

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:22

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:30

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:37

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:45

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:52

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:47:59

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:48:05

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:48:13

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2020
10:48:13

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de
lances.
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Pregoeiro 31/08/2020
10:48:20

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
10:48:27

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2020
11:00:29

O item 3 está encerrado.

Sistema 31/08/2020
11:01:03

O item 13 está encerrado.

Sistema 31/08/2020
11:02:00

O item 12 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:07:45

A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:08:05

A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:08:27

A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:08:43

A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:09:04

A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:09:21

A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:09:39

A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:09:56

A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:10:15

A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:10:28

A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:10:43

A etapa aberta do item 14 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2020
11:26:36

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:26:36

O item 1 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:27:01

A etapa aberta do item 2 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:27:01

O item 2 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:27:13

A etapa aberta do item 4 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:27:13

O item 4 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:27:24

A etapa aberta do item 5 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:27:24

O item 5 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:27:34

A etapa aberta do item 6 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:27:34

O item 6 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:27:44

A etapa aberta do item 7 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:27:44

O item 7 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:28:00

A etapa aberta do item 8 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:28:00

O item 8 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:28:10

A etapa aberta do item 9 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:28:10

O item 9 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:28:23

A etapa aberta do item 10 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:28:23

O item 10 está encerrado.

Pregoeiro 31/08/2020
11:28:32

A etapa aberta do item 11 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:28:32

O item 11 está encerrado.
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Pregoeiro 31/08/2020
11:28:40

A etapa aberta do item 14 foi encerrada.

Sistema 31/08/2020
11:28:40

O item 14 está encerrado.

Sistema 31/08/2020
11:28:41

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

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 31/08/2020

11:39:00
Srs. Licitantes. Estamos classificando as propostas para iniciarmos as negociações as

13:30hs. Bom almoço.
Pregoeiro 31/08/2020

13:30:18
Srs. Licitantes. Retomamos os trabalhos e iniciaremos a fase de negociação. Mantenham-

se conectados e ao receber uma solicitação informe de imediato para certificar sua
conexão.

Pregoeiro 31/08/2020
13:31:12

Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito
negociar o valor unitário ofertado. Sugiro preço de R$ 298.000,00

Pregoeiro 31/08/2020
13:35:27

Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Aguardo resposta para
negociação do item 1

08.263.434/0001-
96

31/08/2020
13:38:37

Boa Tarde Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 31/08/2020
13:40:08

Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Boa tarde.

08.263.434/0001-
96

31/08/2020
13:43:18

Sr. Pregoeiro aceitamos o valor unitário de R$ 298.000,00

Pregoeiro 31/08/2020
13:43:56

Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Me informe por gentileza
o andamento da negociação.

Pregoeiro 31/08/2020
13:47:06

Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - De acordo. Solicito envio
da proposta no sistema, ajustado ao valor negociado.

Sistema 31/08/2020
13:47:15

Senhor fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF:
08.263.434/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

08.263.434/0001-
96

31/08/2020
13:48:06

ok Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 31/08/2020
13:49:58

Para HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito negociar o valor
dos itens como segue: O item 2 não pode ter o valor superior ao da cota principal item 1,
conforme item 8.5 do Anexo I do Edital, portanto sua proposta deve ser ajustada ao valor

de R$ 298.000,00
00.507.061/0001-

40
31/08/2020
13:51:52

boa tarde sr. pregoeiro

00.507.061/0001-
40

31/08/2020
13:52:07

solicito um momento para negociar na fábrica

Pregoeiro 31/08/2020
13:53:21

Para HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - OK. No aguardo.

Sistema 31/08/2020
13:57:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS
LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96, enviou o anexo para o ítem 1.

00.507.061/0001-
40

31/08/2020
14:00:44

desculpa a demora, conseguimos fazer o R$298.000,00 para o item 2

Pregoeiro 31/08/2020
14:02:18

Para HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - De acordo. Solicito envio da proposta no
sistema com o valor unitário ajustado para R$ 298.000,00

Sistema 31/08/2020
14:02:30

Senhor fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
00.507.061/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

00.507.061/0001-
40

31/08/2020
14:04:08

ok já estou providenciando

Sistema 31/08/2020
14:07:10

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
00.507.061/0001-40, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 31/08/2020
14:07:14

Para SOTREQ S/A - Sr. Fornecedor. Os valores ofertados para os itens 12=R$ 330,00 e
13=R$ 275,00, é manifestamente inexequível, possível erro de digitação. Solicito sua

manifestação atestando o provável erro e declínio do fornecimento. Quanto aos itens 6 e
11, são cota reservada exclusivo para as ME/EPP, não havendo vencedor, poderá ser

adjudicado ao vencedor da principal.
34.151.100/0013-

74
31/08/2020
14:16:07

Boa tarde Sr. Pregoeiro, houve um erro de digitação desses valores, portando estamos
declinando deste valor.

Pregoeiro 31/08/2020
14:16:53

Para SOTREQ S/A - Entendido. Convocarei o próximo classificado.

Pregoeiro 31/08/2020
14:18:34

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito negociar os valores dos
itens 3, 4, 7, 8 e 12 (2º colocado). Sugiro desconto de 2%.

14.707.364/0001-
10

31/08/2020
14:20:26

Boa tarde Sr. Pregoeiro! Peço-lhe alguns minutos para calcular e logo em seguido darei o
retorno. Att.

Pregoeiro 31/08/2020
14:21:46

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - De acordo. Será aguardado.

Pregoeiro 31/08/2020
14:32:23

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Aguardando resposta.

14.707.364/0001-
10

31/08/2020
14:34:52

Infelizmente não conseguimos dar o desconto de 2%.

Pregoeiro 31/08/2020
14:37:53

Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Entendido. Solicito
proposta enviada no sistema incluindo o item 12 com os preços ofertados.
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Sistema 31/08/2020
14:38:24

Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 31/08/2020
14:39:14

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Entendido. Solicito proposta enviada no sistema
incluindo o item 12 com os preços ofertados.

14.707.364/0001-
10

31/08/2020
14:40:16

Ok! Estamos enviando em seguida.

Pregoeiro 31/08/2020
14:40:44

Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante. Solicito
manifestar interesse em fornecer o objeto do item 6 ao presto unitário estimado de R$

193.650,00
Pregoeiro 31/08/2020

14:42:01
Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Corrigindo: Preço

estimado de R$ 193.650,00
Pregoeiro 31/08/2020

14:49:37
Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicito

negocias os valores dos itens 9 e (13)2º colocado. Sugiro o valor desconto de 2%.
29.218.631/0001-

63
31/08/2020
14:53:14

Senhor Pregoeiro, boa tarde! Infelizmente não poderemos oferecer esta redução pois já
estamos no limite do valor.

Pregoeiro 31/08/2020
14:54:32

Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Entendido. Solicito envio no
sistema da proposta com os itens 9 e 13 nos valores ofertados.

Sistema 31/08/2020
14:54:43

Senhor fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.218.631/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.

Pregoeiro 31/08/2020
14:55:22

Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Aguardo sua resposta.

Pregoeiro 31/08/2020
15:02:09

Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante. Gentileza
informar andamento da negociação.

Pregoeiro 31/08/2020
15:09:58

Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Licitante. Devido a
ausência de resposta e a simples informação de que está conectado, considero seu silêncio
como negativa a negociação, falta de interesse e abandono do certame licitatório, portanto

será adjudicado o objeto do item 6 ao vencedor da cota principal ao preço de R$
193.650,00. Concedo mais 5 minutos para sua manifestação.

35.495.370/0001-
21

31/08/2020
15:11:41

Boa tarde, Sr Pregoeiro! Devido ao aumento significativo do Dolar, não conseguimos alterar
nosso valor.

Pregoeiro 31/08/2020
15:12:50

Para BNTMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Agradeço sua
manifestação.

Pregoeiro 31/08/2020
15:15:51

Para SOTREQ S/A - Sr. Fornecedor. Solicito negociar os valores dos itens 5, 6, 10, 11 e 14.
Sugiro desconto de 2%.

Pregoeiro 31/08/2020
15:16:27

Para SOTREQ S/A - Gentileza corrigir o quantitativo do item 5, são 3 unidades.

34.151.100/0013-
74

31/08/2020
15:25:50

Boa tarde, estou aguardando a resposta da fabrica. POr gentileza, aguardar 30 minutos.

Sistema 31/08/2020
15:27:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema 31/08/2020
15:32:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, enviou o anexo para o ítem 9.

34.151.100/0013-
74

31/08/2020
15:32:57

Boa tarde, com relação ao itens 5, 6, 10 e 11 não será possível o desconto de 2%,
infelizmente estamos no limite da margem. Para o item 14 será possível o desconto de 2%.

Pregoeiro 31/08/2020
15:37:22

Para SOTREQ S/A - De acordo. Solicito proposta com correção do valor do item 14 e a
quantidade do item 5. Os demais itens deverão constar com valor ofertado conforme

lances.
Sistema 31/08/2020

15:37:38
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 5.
34.151.100/0013-

74
31/08/2020
15:40:34

Ok, por gentileza permitir o envio do anexo.

Pregoeiro 31/08/2020
15:41:57

Para SOTREQ S/A - Sistema aberto para envio

Pregoeiro 31/08/2020
15:49:15

Para SOTREQ S/A - Srs. Licitantes. Encerraremos os trabalhos e retomaremos em
02/09/2020 as 10:30hs. O sistema permanecerá aberto para envio de documentos. Boa

tarde.
Sistema 31/08/2020

15:59:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 5.
Pregoeiro 02/09/2020

10:30:05
Srs. Licitantes, Bom dia. Retomamos os trabalhos na fase de julgamento das propostas.

Mantenham-se conectados e respondam de imediato as solicitações.
Pregoeiro 02/09/2020

10:42:17
Para SOTREQ S/A - Sr. Fornecedor. Solicito envio da proposta para o item 11 com valor do

lance e para o item 14 com valor negociado de R$ 564.480,00
Sistema 02/09/2020

10:42:26
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 14.
Sistema 02/09/2020

10:42:42
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 11.
Sistema 02/09/2020

10:47:57
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 11.
Sistema 02/09/2020

10:48:26
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 14.
34.151.100/0013-

74
02/09/2020
10:48:54

Bom dia Sr. Pregoeiro, propostas anexadas.
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Pregoeiro 02/09/2020
10:57:31

Para SOTREQ S/A - Confirmado. agradeço sua presteza no atendimento do solicitado.

Pregoeiro 02/09/2020
11:02:34

Srs. Licitantes. Passaremos à analise dos documentos de habilitação. Mantenham-se
conectados pois pode haver solicitação de documentos de habilitação complementar aos já

enviados ou demais documentos conforme item 9.6 e 11.10.4 do Edital.
Pregoeiro 02/09/2020

11:36:11
Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Sr. Licitante. Solicito

declaração conforme item 23.14 do Edital. Não se trata de habilitação e sim condições para
assinatura do contrato..

Sistema 02/09/2020
11:36:30

Senhor fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, CNPJ/CPF:
08.263.434/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 02/09/2020
11:38:12

Srs. Licitantes. Suspenderemos os trabalhos para almoço e retornaremos as 13:30hs. Bom
almoço.

Pregoeiro 02/09/2020
13:32:50

Srs. Licitantes. Retomamos os trabalhos na fase de habilitação. Mantenham-se conectados
respondendo as solicitações.

Pregoeiro 02/09/2020
13:33:12

Para YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA - Aguardando envio da
declaração solicitada.

08.263.434/0001-
96

02/09/2020
13:34:20

Boa Tarde Sr. Pregoeiro

Pregoeiro 02/09/2020
13:34:32

Para HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - Sr. Licitante. Solicito declaração
conforme item 23.14 do Edital. Não se trata de habilitação e sim condições para assinatura

do contrato..
Sistema 02/09/2020

13:34:41
Senhor fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:

00.507.061/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
00.507.061/0001-

40
02/09/2020
13:43:26

ok iremos enviar

Sistema 02/09/2020
13:48:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS
LTDA, CNPJ/CPF: 08.263.434/0001-96, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 02/09/2020
13:54:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CNPJ/CPF:
00.507.061/0001-40, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 02/09/2020
14:04:13

Para XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA - Sr. Licitante. Solicito declaração conforme item
23.14 do Edital. Não se trata de habilitação e sim condições para assinatura do contrato..

Sistema 02/09/2020
14:04:27

Senhor fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 02/09/2020
14:07:45

Srs. Licitantes. Encerraremos os trabalhos e retomaremos em 03/09/2020 as 14:00 hs
para continuidade da habilitação. Boa tarde.

Sistema 02/09/2020
14:20:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF:
14.707.364/0001-10, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 03/09/2020
09:42:16

Para SOTREQ S/A - Sr. Fornecedor. Solicito enviar a documentação habilitatória sem
extensão "rar", pode ser zip ou pdf. Solicito declaração conforme item 23.14 do Edital. Não

se trata de habilitação e sim condições para assinatura do contrato.
Sistema 03/09/2020

09:43:06
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 5.
Sistema 03/09/2020

09:43:19
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 6.
Sistema 03/09/2020

09:43:31
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 10.
Sistema 03/09/2020

09:43:57
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 11.
Sistema 03/09/2020

09:44:25
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 14.
Pregoeiro 03/09/2020

11:10:34
Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicito

declaração conforme item 23.14 do Edital. Não se trata de habilitação e sim condições para
assinatura do contrato. Enviar Declaração do ANEXO VI.

Sistema 03/09/2020
11:10:49

Senhor fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.218.631/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.

Sistema 03/09/2020
11:11:11

Senhor fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.218.631/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

29.218.631/0001-
63

03/09/2020
11:18:50

Senhor pregoeiro, o referido ANEXO VI trata-se da DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO
DECRETO Nº 39.860 DE 30/05/2019? Caso positivo, este documento já foi anexado, porém

estaremos reenviando neste momento.
Pregoeiro 03/09/2020

11:21:23
Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Exatamente. Não localizei

nem na proposta.
29.218.631/0001-

63
03/09/2020
11:22:53

OK, segue o reenvio.

Pregoeiro 03/09/2020
11:24:09

Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Agradeço sua atenção.

Sistema 03/09/2020
11:28:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, enviou o anexo para o ítem 9.

Sistema 03/09/2020
11:28:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, enviou o anexo para o ítem 13.

29.218.631/0001-
63

03/09/2020
11:30:17

Estamos a disposição.

Pregoeiro 03/09/2020 Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - E a declaração do item
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11:33:15 23.14 do Edital?
Pregoeiro 03/09/2020

11:36:24
Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Necessário envio proposta

para o item 13 adequado ao valor do lance.
Sistema 03/09/2020

11:36:43
Senhor fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:

29.218.631/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.
Sistema 03/09/2020

11:37:44
Senhor fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:

29.218.631/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro 03/09/2020

11:39:05
Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Enviar declaração do item

23.14 do Edital nos itens 9 e 13
Sistema 03/09/2020

11:42:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, enviou o anexo para o ítem 9.
Sistema 03/09/2020

11:43:13
Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, enviou o anexo para o ítem 13.
Pregoeiro 03/09/2020

11:49:11
Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Conforme solicitado é

necessário o envio da proposta do item 9 também para o item 13 pois está com o valor
ajustado para este item.

Sistema 03/09/2020
11:49:23

Senhor fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
29.218.631/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13.

29.218.631/0001-
63

03/09/2020
11:51:37

A proposta separada para cada item, correto?

Pregoeiro 03/09/2020
12:06:01

Para BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Pode ser a mesma proposta
contendo os 2 itens, mas deve ser enviada para cada item.

Sistema 03/09/2020
12:15:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRE - EMPRESA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 29.218.631/0001-63, enviou o anexo para o ítem 13.

Pregoeiro 03/09/2020
13:43:13

Para SOTREQ S/A - Aguardo atendimento do solicitado.

34.151.100/0013-
74

03/09/2020
13:54:03

Boa tarde Sr. Pregoeiro, é necessário o envio da documentação em todos os itens?

Pregoeiro 03/09/2020
13:54:40

Para SOTREQ S/A - Exatamente.

34.151.100/0013-
74

03/09/2020
13:56:34

Estou enviando.

Pregoeiro 03/09/2020
14:00:11

Srs. Licitantes. Retomamos os trabalhos na fase de habilitação. Mantenham-se conectados.

Sistema 03/09/2020
14:06:49

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
anexo para o ítem 5.

Sistema 03/09/2020
14:08:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
anexo para o ítem 6.

Sistema 03/09/2020
14:09:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
anexo para o ítem 10.

Sistema 03/09/2020
14:11:15

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
anexo para o ítem 11.

Sistema 03/09/2020
14:13:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
anexo para o ítem 14.

Pregoeiro 03/09/2020
15:04:06

Para SOTREQ S/A - Sr. Licitante. Após análise dos documentos habilitatório e consulta no
SICAF, foi constatado a ausência da certidão de Falência e concordata, documento

indispensável para habilitação, não podendo ser solicitado no âmbito do processo. Portanto
será desclassificado caso não apresente decisão judicial prevendo suprir a falta deste

documento..
Pregoeiro 03/09/2020

15:07:54
Para SOTREQ S/A - Aguardo justificativa

34.151.100/0013-
74

03/09/2020
15:10:58

Boa tarde Sr. pregoeiro, peço uma prazo para providenciar esses documentos e enviá-los.

Pregoeiro 03/09/2020
15:19:30

Para SOTREQ S/A - De acordo com o item 5.3, 9.6, 11.3 e 11.7 do Edital, solicito envio da
certidão de Falência e concordata para cada item do sistema.

Sistema 03/09/2020
15:19:50

Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 5.

Sistema 03/09/2020
15:20:02

Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 6.

Sistema 03/09/2020
15:20:18

Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 10.

Sistema 03/09/2020
15:20:29

Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 11.

Sistema 03/09/2020
15:20:43

Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 14.

Pregoeiro 03/09/2020
15:22:30

Para SOTREQ S/A - Solicito envio dos anexos III, V e VIII e declaração conforme item
23.14 do Edital

Pregoeiro 03/09/2020
15:22:58

Para SOTREQ S/A - Necessário envio do Anexo VI

Sistema 03/09/2020
15:33:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
anexo para o ítem 5.

Sistema 03/09/2020 Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o
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15:37:24 anexo para o ítem 6.
Pregoeiro 03/09/2020

15:38:32
Para SOTREQ S/A - Justificativas para aceitação do envio do certidão de falência e
concordata: Item 11.10.3 do Edital. É assegurado à licitante que esteja com algum

documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação em plena validade,
juntamente com a documentação não contemplada no SICAF prevista neste Edital.

Pregoeiro 03/09/2020
15:39:30

Para SOTREQ S/A - 11.10.4 do Edital: Os documentos exigidos para a habilitação que não
estiverem contemplados no SICAF ou das licitantes que não optarem pelo cadastramento

do SICAF ou com cadastro desatualizado, deverão ser remetidos em conjunto com a
proposta de preços conforme previsto no item 10.1, ajustada ao valor do lance dado ou

negociado e demais documentos e .....
Sistema 03/09/2020

15:39:30
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 10.
Pregoeiro 03/09/2020

15:39:45
Para SOTREQ S/A - comprovações a serem anexados à proposta, no prazo de 02 (duas)
horas contadas a partir da solicitação ao Pregoeiro no Sistema Eletrônico, em arquivo

único, por meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet.
Sistema 03/09/2020

15:41:48
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 11.
Sistema 03/09/2020

15:43:18
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 14.
Sistema 03/09/2020

15:44:22
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 5.
Sistema 03/09/2020

15:44:39
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 6.
Sistema 03/09/2020

15:44:50
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 10.
Sistema 03/09/2020

15:45:07
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 11.
Sistema 03/09/2020

15:45:18
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 14.
Pregoeiro 03/09/2020

15:48:15
Srs. Licitantes. Encerraremos os trabalhos e retomaremos em 04/09/2020 as 10:00hs. Boa

tarde.
Sistema 04/09/2020

08:39:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 5.
Sistema 04/09/2020

08:41:34
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 6.
Sistema 04/09/2020

08:42:04
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 10.
Sistema 04/09/2020

08:42:43
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 11.
Sistema 04/09/2020

08:42:59
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 14.
Sistema 04/09/2020

09:49:15
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 6.
Sistema 04/09/2020

09:49:55
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 5.
Sistema 04/09/2020

09:50:04
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 10.
Sistema 04/09/2020

09:50:13
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 11.
Sistema 04/09/2020

09:50:22
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 14.
Pregoeiro 04/09/2020

09:53:56
Srs. Licitantes, Bom dia. Retomamos os trabalhos para conclusão da fase habilitatória.

Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 04/09/2020

11:13:41
Srs. Licitantes. Encerraremos os trabalhos e retomaremos em 8/9/2020 as 10:00. Bom

final de semana.
Sistema 08/09/2020

09:27:47
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 5.
Sistema 08/09/2020

09:28:08
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 6.
Sistema 08/09/2020

09:28:29
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 10.
Sistema 08/09/2020

09:28:48
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 11.
Sistema 08/09/2020

09:29:07
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 14.
Pregoeiro 08/09/2020

10:00:25
Srs. Licitantes, Bom dia. Retomamos os trabalhos na fase de conclusão da habilitação.

Verificado a conformidade da documentação de todos será inciado a habilitação dos
respectivos vencedores. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 08/09/2020
10:17:05

Para SOTREQ S/A - Sr. Fornecedor. Em melhor análise da sua documentação é necessário
envio do Anexo VIII e Anexo II do Termo de Referência.

Sistema 08/09/2020
10:20:52

Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 5.

Sistema 08/09/2020 Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo
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10:21:08 referente ao ítem 6.
Sistema 08/09/2020

10:21:25
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 10.
Sistema 08/09/2020

10:21:36
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 11.
Sistema 08/09/2020

10:22:05
Senhor fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 14.
Sistema 08/09/2020

10:47:03
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 5.
Sistema 08/09/2020

10:47:22
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 6.
Sistema 08/09/2020

10:47:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 10.
Sistema 08/09/2020

10:48:07
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 11.
Sistema 08/09/2020

10:48:25
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOTREQ S/A, CNPJ/CPF: 34.151.100/0013-74, enviou o

anexo para o ítem 14.
Sistema 08/09/2020

10:51:41
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 08/09/2020

10:52:26
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/09/2020 às

11:23:00.
Pregoeiro 08/09/2020

12:07:16
Srs. Licitantes. Concluído a fase habilitatória, sendo o item 13 com intenção de recurso,

solicito aos vencedores, envio da documentação nos termos do item 11.11 do Edital. Para
aqueles que enviaram a documentação nos termos do item 11.12 fica dispensado o envio.

Boa tarde.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 08/09/2020 10:51:41 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

08/09/2020 10:52:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/09/2020 às 11:23:00.

Data limite para registro de recurso: 11/09/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 16/09/2020.
Data limite para registro de decisão: 24/09/2020.

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 12:08 horas do dia 08 de setembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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Pregoeiro Oficial

GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio
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