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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2013 

Às 08:04 horas do dia 23 de maio de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 75/2012 de 16/08/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 050.000.762/2011, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 03 (três) veículos
tipo FURGÃO, original de fábrica, potência mínima (ABNT) de 145 CVs, motor movido a diesel, PROCONVE P7, adaptado para
transporte de presos, contendo 4 (quatro) portas, sendo duas dianteiras, uma lateral corrediça e uma traseira dupla com
abertura mínima para os lados em 180º, Dimensões Mínimas: Comprimento interno compartimento dos presos = 4,500 mm,
Distância mínima entre eixos = 3.850 mm, Altura interna mínima do compartimento cela = 1.800 mm, Capacidade mínima de
carga = 2.300 kg (maiores detalhes da especificação dos veículos no anexo 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: VEÍCULO FURGÃO
Descrição Complementar: VEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, TIPO CARROCERIA
MONOBLOCO, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 9 M3, POTÊNCIA MOTOR 100 CV, CARGA ÚTIL 1500KG, CILINDRADA 2,50 CM3,
CAPACIDADE PASSAGEIRO 3, TIPO REFRIGERAÇÃO AR QUENTE E AR FRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 PORTAS
LATERAIS DIANTEIRAS, 01 PORTA LATERAL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 550.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 510.850,0000 e com valor
negociado a R$ 510.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO FURGÃO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
08.933.586/0001-59 USATEC BSB -

INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA - EPP

Sim Sim 3 R$ 195.000,0000 R$ 585.000,0000 22/05/2013
12:12:05

Marca: SPRINTER 515 CDI 
Fabricante: MERCEDES BENZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículos tipo Furgão, Marca Mercedes Benz Modelo SPRINTER CDI 515,
potência (ABNT) de 146 CVs, motor movido a diesel, PROCONVE P7, adaptado para transporte de presos, contendo 4
(quatro) portas, sendo duas dianteiras, uma lateral corrediça e uma traseira dupla com abertura mínima para os lados
em 180º, Dimensões Mínimas: Comprimento interno compartimento dos presos = 4,500 mm, Distância mínima entre
eixos = 3.850 mm, Altura interna mínima do compartimento cela = 1.800 mm, Capacidade mínima de carga = 2.300 kg
, COMPARTIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS (ESCOLTAS): COMPARTIMENTO DE CELA; SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E
LUMINOSA DE EMERGÊNCIA; EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO; (maiores detalhes da especificação dos veículos no
anexo do Termo de Referência – Anexo I deste Edital). Prazo de entrega: 150 (cento e cinquenta) dias corridos.

03.220.168/0001-09 TECAM
CAMINHOES E
SERVICOS S/A

Não Não 3 R$ 200.000,0000 R$ 600.000,0000 17/05/2013
01:54:20

Marca: IVECO-DAILY55C17 
Fabricante: IVECO LATIN AMERICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE 10 (DEZ) PRESOS COM 10
(DEZ) ESCOLTAS: GCAP, Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo furgão, zero quilômetro,
longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo 2013/2013, garantia de 02 (dois) anos sem limite de
quilometragem. Cabine para transporte de 03 (três) passageiros incluindo o motorista, pintado na cor PRETA,
totalmente confeccionado em aço, ar condicionado (cabine do motorista e no compartimento dos agentes públicos)
através de uma segunda caixa evaporadora encima do teto para refrigerar a parte destinada para os agentes públicos.
Equipado com motor movido a diesel PROCONVE P7, com injeção eletrônica (Motor Eletrônico), com quatro cilindros,
potência de 170 CV`s (ABNT), com torque de 40 mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento de combustível:
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capacidade do tanque de combustível de 100 litros, transmissão de 6 (seis) marchas a frente e uma marcha a ré,
carroceria montada sobre chassi robusto tipo escada totalmente confeccionada em aço, cintos de segurança para os
agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com proteção gradeada para os faróis do veículo, na cor
preta-fosco; com dois faróis de minha ao centro. Entre eixos de 3,95 metros, equipado com eixo traseiro com rodagem
dupla, freio à disco nas quatro rodas, direção hidráulica, carroceria dotada de uma porta lateral corrediça estampada
em aço e uma porta traseira abrindo em duas folhas estampada em aço, com ângulo de abertura de 180º, com as
seguintes medidas internas (compartimento da escolta/presos): comprimento interno 4,560mm; largura interna
1,800mm e altura interna 1,900mm, volume mínimo do compartimento de cargas: 15m³, com capacidade para
transporte de 2.600Kg e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. COMPARTIMENTO DOS AGENTES
PÚBLICOS (ESCOLTAS): Compartimento para escolta para 10 (Dez) ocupantes incluindo o motorista, sendo 03 (três) na
cabine e 07 (sete) atrás, todos os bancos deverão ser revestidos em courvin automotivo, com reforço nas áreas de
maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos); para comportar 10 (dez) ocupantes incluindo o motorista; o piso
deverá ser em compensado naval, revestido em passadeiras de borracha de alta resistência, abertura da divisória
original do veículo possibilitando comunicação entre a cabine do motorista e o compartimento de escolta. 02 (duas)
luminárias tipo leds embutidas no teto do veículo; instalação de um degrau, em estrutura tubular, revestida em alumínio
xadrez, abaixo da porta corrediça projetada para fora do veículo, o máximo permitido, para facilitar o acesso; Farol
localizador móvel, para ligação na tomada do acendedor de cigarros, com fio liso de 10 metros; Película automotiva nos
vidros das janelas laterais em nível máximo permitido (mais escuras) em conformidade com normas de trânsito
vigentes. As janelas serão do tipo: corrediças, com quadros em alumínio, fixadas por borrachas tipo ônibus, vidros
incolor de 4 (quatro) milímetros de espessura, sendo uma na porta de correr e outra na lateral oposta.
COMPARTIMENTO DE CELA- A transformação deverá obedecer às normas vigentes, ficando a empresa vencedora da
licitação responsável por qualquer desembaraço burocrático junto aos órgãos de trânsito bem como responsável pela
empresa que fará a implementação da transformação nos veículos. A empresa implementadora deverá possuir
experiência comprovada na construção do compartimento de cela para veículos automotores e possuir certificados
expedidos por entidades oficiais de regulamentação que comprovem elevado conhecimento técnico para a execução do
objeto; O compartimento dos presos será revestido frontal, lateral, teto e piso em chapa de aço #18 e estar localizado
na parte traseira do veiculo, com acesso pelas 02 portas traseiras. Capacidade para comportar 10 (dez) presos, com
divisória transversal estruturada em perfil e revestida em chapa de aço #18, separando o compartimento em dois
cômodos, contendo barra cilíndrica para contenção com uso de algemas com 1,2 milímetros de espessura. Bancos em
perfis tubulares e revestidos em chapa de aço com no mínimo # 18.Piso do compartimento revestido em chapa de
alumínio xadrez, com espessura de 1,9 milímetros, com dois drenos em cada compartimento para escoamento de
líquidos (dois em cada compartimento da cela); Declaramos expressamente que os preços ofertados englobam todos os
tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto desta licitação.PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data de
sua entrega.PRAZO DE ENTREGA: 150 (Cento e cinquenta) dias corridos, contados da retirada/recebimento da
respectiva Nota de Empenho.PRAZO DE GARANTIA: 2 (Dois) anos, sem limite de quilometragem, contra quaisquer
defeitos de fabricação. Observadas e seguidas as normas do livreto assistencial.

05.163.253/0001-08 EMPORIUM
CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
- EPP

Sim Sim 3 R$ 220.000,0000 R$ 660.000,0000 22/05/2013
20:43:58

Marca: SPRINTER 515 
Fabricante: MERCEDES BENZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TIPO FURGÃO, para escolta de presos da GCAP, Veículo especial adaptado
para transporte de detentos e escolta, tipo furgão, zero quilômetro, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo
no mínimo correspondente à assinatura do contrato, garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem.
Cabine para transporte de 03 (três) passageiros incluindo o motorista, pintado na cor preta, totalmente confeccionado
em aço, ar condicionado (cabine do motorista e no compartimento dos agentes públicos) através de uma segunda caixa
evaporadora encima do teto para refrigerar a parte destinada para os agentes públicos. Equipado com motor movido a
diesel PROCONVE P7, com injeção eletrônica (Motor Eletrônico), com mínimo de quatro cilindros, potência mínima de
145 CV`s (ABNT), com torque de no mínimo 30 mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento de combustível:
capacidade mínima do tanque de combustível de 70 litros, transmissão de no mínimo 6 (seis) marchas a frente e uma
marcha a ré, monobloco ou carroceria montada sobre chassi robusto tipo escada totalmente confeccionada em aço,
cintos de segurança para os agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com proteção gradeada para os
faróis do veículo, na cor preta-fosco; com dois faróis de minha ao centro. Entre eixos com no mínimo de 3,850 mm,
equipado com eixo traseiro com rodagem dupla, freio à disco nas quatro rodas ou tambor na roda traseira, direção
hidráulica ou elétrica, carroceria dotada de uma porta lateral corrediça estampada em aço e uma porta traseira abrindo
em duas folhas estampada em aço, com ângulo de abertura de no mínimo 180º, com as seguintes medidas internas
mínimas (compartimento da escolta/presos): comprimento interno 4,500 mm; largura interna 1,700 mm e altura
interna 1,800 mm, volume mínimo do compartimento de cargas: 15 m³, com capacidade para transporte de no mínimo
2.300 Kg e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. (maiores detalhes da especificação dos
veículos no anexo a este Termo de Referência). MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER 515 CDI

11.164.162/0001-81 COMERCIAL
FERREIRA &
DAMASCENA -
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 239.900,0000 R$ 719.700,0000 22/05/2013
17:54:51

Marca: IVECO/RONTAM 
Fabricante: IVECO/RONTAM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de 03 (três) veículos tipo Furgão, original de fábrica, potência
mínima (ABNT) de 145 CVs, motor movido a diesel, PROCONVE P7, adaptado para transporte de presos, contendo 4
(quatro) portas, sendo duas dianteiras, uma lateral corrediça e uma traseira dupla com abertura mínima para os lados
em 180º, Dimensões Mínimas: Comprimento interno compartimento dos presos = 4,500 mm, Distância mínima entre
eixos = 3.850 mm, Altura interna mínima do compartimento cela = 1.800 mm, Capacidade mínima de carga = 2.300 kg
(especificação dos veículos conforme Termo de Referência – Anexo I deste Edital

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS LTDA

Não Não 3 R$ 250.000,0000 R$ 750.000,0000 21/05/2013
15:55:56

Marca: MERCEDES-BENZ 
Fabricante: MERCEDES-BENZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo
furgão, zero km, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo 2013, Cabine para transporte de 03(três)
passageiros incluindo o motorista, pintado na cor PRETA, totalmente confeccionado em aço, ar condicionado (cabine do
motorista e no compartimento dos agentes públicos) através de uma segunda caixa evaporadora encima do teto para
refrigerar a parte destinada para os agentes públicos. Equipado com motor movido a diesel PROCONVE P7, com injeção
eletrônica (Motor Eletrônico), com quatro cilindros, potência de 146 CV`s (ABNT), com torque de no mínimo 33,6 mkgf
(metro x quilograma - força), Abastecimento de combustível: capacidade do tanque de combustível de 75 litros,
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transmissão de no mínimo 6 (seis) marchas a frente e uma marcha a ré, monobloco, cintos de segurança para os
agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com proteção gradeada para os faróis do veículo, na cor
preta-fosco; com dois faróis de milha ao centro. Entre eixos de 4.325 mm, equipado com eixo traseiro com rodagem
dupla, freio à disco nas quatro rodas, direção, carroceria dotada de uma porta lateral corrediça estampada em aço e
uma porta traseira abrindo em duas folhas estampada em aço, com ângulo de abertura de no mínimo 180º, com as
seguintes medidas internas (compartimento da escolta/presos): comprimento interno 4.700 mm; largura interna 1,780
mm e altura interna 1,940 mm, volume do compartimento de cargas: 15,5 m³, com capacidade para transporte de
2.383 e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Compartimento para escolta para 10 (Dez)
ocupantes incluindo o motorista, sendo 03 (três) na cabine e 07 (sete) atrás, todos os bancos serão revestidos em
courvin automotivo, com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos); para comportar 10
(dez) ocupantes incluindo o motorista; o piso será em compensado naval, revestido em passadeiras de borracha de alta
resistência, abertura da divisória original do veículo possibilitando comunicação entre a cabine do motorista e o
compartimento de escolta. 02 (duas) luminárias tipo LEDS embutidas no teto do veículo; instalação de um degrau, em
estrutura tubular, revestida em alumínio xadrez, abaixo da porta corrediça projetada para fora do veículo, o máximo
permitido, para facilitar o acesso; Farol localizador móvel, para ligação na tomada do acendedor de cigarros, com fio liso
de 10 metros Película automotiva nos vidros das janelas laterais em nível máximo permitido (mais escuras) em
conformidade com normas de trânsito vigentes. As janelas serão do tipo: corrediças, com quadros em alumínio, fixadas
por borrachas tipo ônibus, vidros incolor de 4 (quatro) milímetros de espessura, sendo uma na porta de correr e outra
na lateral oposta. A transformação obedecerá às normas vigentes. O compartimento dos presos será revestido frontal,
lateral, teto e piso em chapa de aço #18 e estar localizado na parte traseira do veículo, com acesso pelas 02 portas
traseiras. Capacidade para comportar no 10 (dez) presos, com divisória transversal estruturada em perfil e revestida em
chapa de aço #18, separando o compartimento em dois cômodos, contendo barra cilíndrica para contenção com uso de
algemas com 1,2 milímetros de espessura. Bancos em perfis tubulares e revestidos em chapa de aço com # 18. Piso do
compartimento revestido em chapa de alumínio xadrez, com espessura de 1,9 milímetros, com dois drenos em cada
compartimento para escoamento de líquidos (dois em cada compartimento da cela); Coifas captadoras de ar na partes
superior e lateral do veiculo de (10 (dez) em cada lateral direcionadas para a captação de ar quando do veículo em
movimento), permitindo maior ventilação dentro do compartimento dos presos, construídos de tal forma que não
ocorram vazamentos ou infiltrações; 02 (dois) mecanismos elétricos de ventilação e exaustação forçada instalados no
teto dos compartimentos de cela (sendo um conjunto em cada compartimento), com tela de proteção e controlados da
cabine do motorista; Com visores dotados de vidros, tela e cortina, entre o compartimento dos policiais e o
compartimento de presos. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Entrega:Em até 150 (cento e cinquenta)
dias. Procedência: Mercosul Garantia: 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Local de entrega: GETRAM-SSP-DF,
no SIA Trecho 4 Lote 1.480, Setor de Indústrias e Abastecimento, Brasília/DF. Declaramos que aceitamos e
concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas
as condições neles contidas, bem como cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os insumos, tais como as despesas com impostos, taxas,
frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

15.484.936/0001-02 COMERCIAL
ELZA AMARAL -
EIRELI

Sim Sim 3 R$ 250.000,0000 R$ 750.000,0000 22/05/2013
17:02:57

Marca: Iveco/Rontan 
Fabricante: Iveco/Rontan 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo furgão, original de fábrica, potência mínima (ABNT) de 145 CVs,
motor movido a diesel, PROCONVE P7, adaptado para transporte de presos, contendo 4 (quatro) portas, sendo duas
dianteiras, uma lateral corrediça e uma traseira dupla com abertura mínima para os lados em 180º, Dimensões
Mínimas: Comprimento interno compartimento dos presos = 4,500 mm, Distância mínima entre eixos = 3.850 mm,
Altura interna mínima do compartimento cela = 1.800 mm, Capacidade mínima de carga = 2.300 kg,demais
especificações Anexo a este Termo de Referência.

16.850.663/0001-35 COMERCIAL DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
J.C.B. GARCIA -
EI

Sim Sim 3 R$ 250.000,0000 R$ 750.000,0000 22/05/2013
17:14:50

Marca: SPRINTER MERCEDES 
Fabricante: MERCEDES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO, para escolta de presos da GCAP, Veículo especial
adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo furgão, zero quilômetro, longo, de teto alto, original de fabrica,
ano/modelo no mínimo correspondente à assinatura do contrato, garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de
quilometragem. Cabine para transporte de 03 (três) passageiros incluindo o motorista, pintado na cor preta, totalmente
confeccionado em aço, ar condicionado (cabine do motorista e no compartimento dos agentes públicos) através de uma
segunda caixa evaporadora encima do teto para refrigerar a parte destinada para os agentes públicos. Equipado com
motor movido a diesel PROCONVE P7, com injeção eletrônica (Motor Eletrônico), com mínimo de quatro cilindros,
potência mínima de 145 CV`s (ABNT), com torque de no mínimo 30 mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento
de combustível: capacidade mínima do tanque de combustível de 70 litros, transmissão de no mínimo 6 (seis) marchas
a frente e uma marcha a ré, monobloco ou carroceria montada sobre chassi robusto tipo escada totalmente
confeccionada em aço, cintos de segurança para os agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com
proteção gradeada para os faróis do veículo, na cor preta-fosco; com dois faróis de minha ao centro. Entre eixos com no
mínimo de 3,850 mm, equipado com eixo traseiro com rodagem dupla, freio à disco nas quatro rodas ou tambor na
roda traseira, direção hidráulica ou elétrica, carroceria dotada de uma porta lateral corrediça estampada em aço e uma
porta traseira abrindo em duas folhas estampada em aço, com ângulo de abertura de no mínimo 180º, com as
seguintes medidas internas mínimas (compartimento da escolta/presos): comprimento interno 4,500 mm; largura
interna 1,700 mm e altura interna 1,800 mm, volume mínimo do compartimento de cargas: 15 m³, com capacidade
para transporte de no mínimo 2.300 Kg e demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. (maiores
detalhes da especificação dos veículos no anexo a este Termo de Referência).

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não Não 3 R$ 350.000,0000 R$ 1.050.000,0000 22/05/2013
19:32:55

Marca: Mercedes-Benz 
Fabricante: Mercedes-Benz 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULOS TIPO FURGÃO Sprinter 515, para escolta de presos da GCAP,
Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo furgão, zero quilômetro, longo, de teto alto,
original de fabrica, 2013/2013; garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Cabine para transporte
de 03 (três) passageiros incluindo o motorista, pintado na cor preta, totalmente confeccionado em aço, ar condicionado
cabine do motorista e no compartimento dos agentes públicos através de uma segunda caixa evaporadora encima do
teto para refrigerar a parte destinada para os agentes públicos. Equipado com motor movido a diesel PROCONVE P7,
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com injeção eletrônica; Motor Eletrônico, com mínimo de quatro cilindros, potência mínima de 146 CV`s (ABNT), com
torque de no mínimo 33,6 mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento de combustível: capacidade de tanque de
combustível de 75 litros, transmissão de no mínimo 6 (seis) marchas a frente e uma marcha a ré, monobloco
confeccionada em aço, cintos de segurança para os agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com
proteção gradeada para os faróis do veículo, na cor preta-fosco; com dois faróis de minha ao centro. Entre eixos com no
mínimo de 4,325 mm, equipado com eixo traseiro com rodagem dupla, freio à disco nas quatro rodas, direção
hidráulica; carroceria dotada de uma porta lateral corrediça estampada em aço e uma porta traseira abrindo em duas
folhas estampada em aço, com ângulo de abertura de no mínimo 180º, com as seguintes medidas internas
compartimento da escolta/presos comprimento interno 4,700 mm; largura interna 1,780 mm e altura interna 1,940
mm, volume mínimo do compartimento de cargas: 15,5 m³, com capacidade para transporte de no mínimo 2.355 Kg e
demais equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Atendendo plenamente ao solicitado no edital e seu anexo.

10.614.837/0001-84 LICITEC
COMERCIAL
LTDA - ME

Sim Sim 3 R$ 385.700,0000 R$ 1.157.100,0000 23/05/2013
07:19:46

Marca: MERCEDES- BENZ 
Fabricante: MERCEDES- BENZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo
furgão, zero quilômetro, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo no mínimo correspondente à assinatura do
contrato, garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Cabine para transporte de 03(três)
passageiros incluindo o motorista, pintado na cor PRETA, totalmente confeccionado em aço, ar condicionado (cabine do
motorista e no compartimento dos agentes públicos) através de uma segunda caixa evaporadora encima do teto para
refrigerar a parte destinada para os agentes públicos. Equipado com motor movido a diesel PROCONVE P7, com injeção
eletrônica (Motor Eletrônico), com mínimo de quatro cilindros, potência mínima de 145 CV`s (ABNT), com torque de no
mínimo 30 mkgf (metro x quilograma - força), Abastecimento de combustível: capacidade mínima do tanque de
combustível de 70 litros, transmissão de no mínimo 6 (seis) marchas a frente e uma marcha a ré, monobloco ou
carroceria montada sobre chassi robusto tipo escada totalmente confeccionada em aço, cintos de segurança para os
agentes públicos. Pára-choque de impulsão (quebra-mato), com proteção gradeada para os faróis do veículo, na cor
preta-fosco; com dois faróis de minha ao centro. Entre eixos com no mínimo de 3,850 mm, equipado com eixo traseiro
com rodagem dupla, freio à disco nas quatro rodas ou tambor na roda traseira, direção hidráulica ou elétrica, carroceria
dotada de uma porta lateral corrediça estampada em aço e uma porta traseira abrindo em duas folhas estampada em
aço, com ângulo de abertura de no mínimo 180º, com as seguintes medidas internas mínimas (compartimento da
escolta/presos): comprimento interno 4,500 mm; largura interna 1,700 mm e altura interna 1,800 mm, volume mínimo
do compartimento de cargas: 15 m³, com capacidade para transporte de no mínimo 2.300 Kg e demais equipamentos
de segurança exigidos pelo CONTRAN.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 585.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 08:04:07:633
R$ 600.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:04:07:640
R$ 660.000,0000 05.163.253/0001-08 23/05/2013 08:04:07:643
R$ 719.700,0000 11.164.162/0001-81 23/05/2013 08:04:07:650
R$ 750.000,0000 63.411.623/0021-10 23/05/2013 08:04:07:660
R$ 750.000,0000 15.484.936/0001-02 23/05/2013 08:04:07:660
R$ 750.000,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 08:04:07:660

R$ 1.050.000,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 08:04:07:663
R$ 1.157.100,0000 10.614.837/0001-84 23/05/2013 08:04:07:667
R$ 583.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:34:32:153
R$ 581.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:36:02:920
R$ 580.000,0000 63.411.623/0021-10 23/05/2013 08:37:01:867
R$ 577.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:37:32:487
R$ 575.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:39:31:763
R$ 574.800,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:40:52:830
R$ 574.299,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:42:36:957
R$ 570.000,0000 63.411.623/0021-10 23/05/2013 08:42:53:950
R$ 560.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 08:45:33:427
R$ 569.000,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 08:48:10:020
R$ 570.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 08:48:25:200
R$ 587.000,0000 11.164.162/0001-81 23/05/2013 08:54:08:163
R$ 560.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:06:07:287
R$ 550.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:06:15:167
R$ 550.498,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:07:06:260
R$ 549.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:07:22:860
R$ 548.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:07:49:290
R$ 547.950,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:08:29:653
R$ 550.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:10:38:557
R$ 548.290,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:11:10:713
R$ 547.950,0100 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:12:29:190
R$ 547.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:12:55:183
R$ 547.950,0001 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:12:57:950
R$ 547.250,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:13:21:220
R$ 547.500,0001 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:13:22:960
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R$ 547.100,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:13:42:493
R$ 546.800,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:14:26:853
R$ 547.190,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:14:35:313
R$ 546.550,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:15:08:797
R$ 546.920,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:15:28:240
R$ 546.650,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:16:51:473
R$ 546.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:17:02:913
R$ 546.420,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:17:49:020
R$ 546.300,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:18:21:130
R$ 546.200,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:23:19:163
R$ 546.196,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:29:44:803
R$ 546.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:30:15:450
R$ 545.995,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:30:16:080
R$ 546.180,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:30:20:820
R$ 545.820,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:30:38:253
R$ 545.815,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:30:38:883
R$ 545.790,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:30:57:507
R$ 545.789,8597 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:30:58:933
R$ 545.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:31:07:887
R$ 545.496,2900 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:31:19:023
R$ 545.200,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:31:19:423
R$ 545.800,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:31:31:000
R$ 544.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:31:32:470
R$ 544.495,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:31:39:070
R$ 544.600,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:31:47:390
R$ 545.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:31:52:930
R$ 544.300,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:31:59:220
R$ 544.298,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:32:00:030
R$ 544.300,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:32:12:420
R$ 569.900,0000 05.163.253/0001-08 23/05/2013 09:32:16:370
R$ 544.200,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:32:26:977
R$ 544.196,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:32:27:653
R$ 544.200,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:32:35:933
R$ 544.400,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:32:43:683
R$ 543.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:32:53:530
R$ 543.498,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:32:54:047
R$ 543.500,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:33:06:507
R$ 543.100,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:33:20:730
R$ 543.095,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:33:21:273
R$ 544.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:33:26:730
R$ 543.450,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:33:29:453
R$ 542.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:33:41:667
R$ 541.992,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:33:42:177
R$ 542.000,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:33:57:237
R$ 541.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:34:01:957
R$ 540.995,2000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:34:03:020
R$ 540.900,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:34:18:233
R$ 540.897,5300 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:34:23:147
R$ 540.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:34:28:867
R$ 541.900,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:34:35:513
R$ 540.890,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:34:40:037
R$ 539.995,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:34:43:187
R$ 539.990,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:34:54:890
R$ 539.989,8556 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:35:03:290
R$ 539.990,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:35:06:327
R$ 539.980,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:35:17:380
R$ 539.974,4200 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:35:23:413
R$ 539.980,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:35:34:800
R$ 539.700,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:35:39:417
R$ 539.695,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:35:43:550
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R$ 539.690,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:35:56:063
R$ 539.688,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:36:03:837
R$ 539.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:36:13:337
R$ 539.685,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:36:22:007
R$ 538.997,6091 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:36:24:050
R$ 538.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:36:40:810
R$ 538.990,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:36:49:823
R$ 538.989,9900 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:37:02:573
R$ 538.090,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:37:10:197
R$ 537.999,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:37:34:447
R$ 538.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:37:57:547
R$ 537.998,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:38:01:240
R$ 537.800,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:38:03:520
R$ 537.799,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:38:27:620
R$ 537.500,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:38:40:983
R$ 537.509,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:38:55:877
R$ 537.400,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:39:12:150
R$ 537.399,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:39:22:977
R$ 537.200,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:39:34:357
R$ 537.398,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:39:56:673
R$ 537.199,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:40:24:237
R$ 537.150,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:40:31:167
R$ 537.149,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:40:44:983
R$ 537.000,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:40:55:167
R$ 585.000,0000 15.484.936/0001-02 23/05/2013 09:41:10:657
R$ 536.999,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:41:15:007
R$ 536.890,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:41:27:150
R$ 537.000,0000 08.933.586/0001-59 23/05/2013 09:41:46:390
R$ 536.998,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:41:52:270
R$ 536.450,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:42:01:153
R$ 536.889,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:42:13:500
R$ 536.399,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:42:38:560
R$ 536.398,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:42:53:550
R$ 536.397,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:43:05:247
R$ 536.100,0000 03.220.168/0001-09 23/05/2013 09:43:14:153
R$ 510.850,0000 61.591.459/0001-00 23/05/2013 09:43:23:623
R$ 536.099,0000 16.850.663/0001-35 23/05/2013 09:43:26:307

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
16.850.663/0001-

35 23/05/2013 09:44:28:163 23/05/2013 09:49:28:163 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 23/05/2013
08:33:42 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

23/05/2013
09:05:00 Batida iminente. Data/hora iminência: 23/05/2013 09:30:00.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

23/05/2013
09:44:26 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

23/05/2013
09:44:28 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do
desempate

23/05/2013
09:49:42

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:49:28 de 23/05/2013. O tempo expirou e o lance
não foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J.C.B. GARCIA - EI,
CNPJ/CPF: 16850663000135

Encerrado 23/05/2013
09:49:42 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

23/05/2013
10:02:22

Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.

Encerramento
do prazo de

23/05/2013
10:31:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
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Convocação -
Anexo

Aceite 23/05/2013
10:50:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R$ 510.850,0000 e com valor negociado a R$
510.000,0000. Motivo: Valor de R$ 510.000,00 obtido em sede de negociação direta com a empresa.

Habilitado 23/05/2013
10:50:48

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R$ 510.850,0000 e com valor negociado a R$
510.000,0000. Motivo: Valor de R$ 510.000,00 obtido em sede de negociação direta com a empresa.

Registro
Intenção de
Recurso

23/05/2013
11:09:30

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A CNPJ/CPF:
03220168000109. Motivo: A EMPRESA DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANEXOU SUA
PROPOSTA INCOMPLETA, NAO ATENDENDO o item 5. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA
ELETRÔNICO, subitem 5.5 letra c) Conter a indica

Intenção de
Recurso
Recusada

23/05/2013
11:32:52

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF:
03220168000109. Motivo: O item 5, subitem 5.5 letra "c" diz respeito a proposta que será protocolada
junto com a documentação de habilitação original. Nesta fase somente é solicitado a documentação de
habilitação, conforme item 7.1 do edital. Portanto, a motivação não é suficiente para a aceitabilidade da
intenção de recurso.

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

03.220.168/0001-09 23/05/2013 11:09 23/05/2013 11:32 Recusado
Motivo Intenção:A EMPRESA DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANEXOU SUA PROPOSTA
INCOMPLETA, NAO ATENDENDO o item 5. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO, subitem 5.5
letra c) Conter a indicação de todas as características dos produtos cotados, com especificações claras e
detalhadas, de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital; Sua
proposta nao apresenta as especificações claras e detalhadas. Solicito a desclassificação da De Nigris.
Motivo Aceite ou Recusa:O item 5, subitem 5.5 letra "c" diz respeito a proposta que será protocolada junto
com a documentação de habilitação original. Nesta fase somente é solicitado a documentação de habilitação,
conforme item 7.1 do edital. Portanto, a motivação não é suficiente para a aceitabilidade da intenção de
recurso.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 23/05/2013
08:04:21

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 23/05/2013
08:04:48

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 10/2013-SSPDF.

Pregoeiro 23/05/2013
08:05:18

Passarei para fase de análise inicial das propostas postadas no sistema.

Pregoeiro 23/05/2013
08:05:44

Por favor queiram aguardar, às 08:30h teremos o início da fase de lances para as empresas
que tiverem suas propostas classificadas inicialmente.

Pregoeiro 23/05/2013
08:34:08

Está aberta a fase de lances.

Pregoeiro 23/05/2013
08:34:30

Ofertem suas melhores propostas desde já.

Pregoeiro 23/05/2013
08:35:56

Ofertem melhores lances, desde já.

Pregoeiro 23/05/2013
08:36:21

Não confiem no encerramento aleatório, ofertem suas melhores propostas desde já.

Pregoeiro 23/05/2013
08:37:41

Senhores ofertem lances com melhores descontos.

Pregoeiro 23/05/2013
08:38:27

Aguardo melhores lances para o item.

Pregoeiro 23/05/2013
08:39:52

Não confiem na sorte do encerramento aleatório ofertem melhores lances abaixo do
estimado desde já..

Pregoeiro 23/05/2013
08:41:42

Continuo aguardando lances abaixo do estimado, com descontos substanciais.

Pregoeiro 23/05/2013
08:44:52

Ofertem seus melhores lances desde já.

Pregoeiro 23/05/2013
08:47:39

Ofertem melhores propostas abaixo do valor estimado.

Pregoeiro 23/05/2013
08:52:17

SENHORES CONTINUO AGUARDANDO SEUS MELHORES LANCES, ABAIXO DO ESTIMADO.

Pregoeiro 23/05/2013
08:57:12

Continuem ofertando melhores lances em alguns instantes abrirei o período de iminência.

Pregoeiro 23/05/2013
09:00:36

Senhores, não confiem no período de iminência e encerramento aleatório ofertem seus
melhores lances.

Pregoeiro 23/05/2013
09:03:05

Ofertem melhores lances.
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Sistema 23/05/2013
09:05:00

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:30 de 23/05/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 23/05/2013
09:05:44

Senhores licitantes o tempo de iminência está aberto, ofertem seus melhores lances, não
confiem no encerramento aleatório.

Pregoeiro 23/05/2013
09:08:18

Continuem ofertando melhores lances, não confiem no encerramento aleatório.

Pregoeiro 23/05/2013
09:09:29

Ofertem descontos substancias, não percam a oportunidade de vencerem o item.

Pregoeiro 23/05/2013
09:14:48

Não esperem o encerramento aleatório apresentem suas melhores propostas agora.

Pregoeiro 23/05/2013
09:17:42

Ofertem seus melhores lances!

Pregoeiro 23/05/2013
09:19:00

Ofertem descontos substanciais

Pregoeiro 23/05/2013
09:24:08

Continuem ofertando melhores lances.

Pregoeiro 23/05/2013
09:24:49

Não confiem na sorte do encerramento aleatório ofertem suas melhores propostas desde
já...

Pregoeiro 23/05/2013
09:28:47

Ofertem suas melhores propostas, não esperem o encerramento aleatório.

Pregoeiro 23/05/2013
09:31:47

Senhores está aberto o encerramento aleatório, ofertem suas melhores propostas.

Pregoeiro 23/05/2013
09:32:48

A qualquer instante a fase de lances se encerrará, não confiem na sorte ofertem seus
melhores lances para que vençam o item.

Pregoeiro 23/05/2013
09:36:18

Continuem ofertando seus melhores lances.

Pregoeiro 23/05/2013
09:38:37

Ofertem melhores descontos, a qualquer momento terminará o encerramento aleatório.

Pregoeiro 23/05/2013
09:40:42

Não percam a oportunidade de vencerem o item, ofertem suas melhores propostas agora.

Pregoeiro 23/05/2013
09:44:14

Continuem ofertando seus melhores lances, não percam o item.

Sistema 23/05/2013
09:44:26

O item 1 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento

de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/05/2013

09:44:26
O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em

"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema 23/05/2013

09:44:28
Sr. Fornecedor COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS J.C.B. GARCIA - EI, CNPJ/CPF:
16850663000135, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor,
até às 09:49:28 de 23/05/2013.

Sistema 23/05/2013
09:49:42

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:49:28 de 23/05/2013. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL DE MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS J.C.B. GARCIA - EI, CNPJ/CPF: 16850663000135
Sistema 23/05/2013

09:49:42
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 23/05/2013
09:54:06

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Empresa DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, os senhores se encontram provisoriamente
detentores da proposta de menor preço. Pergunto: Seu produto atende a todas as

condições e exigências do edital? Qual o menor preço que os senhores podem ofertar de
forma que o valor unitário do veículo não dê dízima?

61.591.459/0001-
00

23/05/2013
09:57:22

Sr. Pregoeiro(a), bom dia. O nosso produto atende a todas as exigências editalícias e o
menor preço para não ter dízima é R$ 170.000,00 perfazendo o total das três unidades o

valor de R$ 510.000,00. Qualquer dúvida estamos à sua disposição. Obrigado.
Pregoeiro 23/05/2013

10:01:30
Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Ok. Convoco a empresa DE NIGRIS
a enviar no anexo do sistema ou via fax no (61) 3373-2810 os documentos de habilitação,

conforme item 7.2.1, incs. I a VI. Concedo o prazo que for necessário para tal, visto a
necessidade de consultas em sítios governamentais.

Sistema 23/05/2013
10:02:22

Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 23/05/2013
10:31:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 23/05/2013
10:48:30

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - A empresa DE NIGRIS apresentou a
documentação de habilitação conforme edital.

Sistema 23/05/2013
10:50:48

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 23/05/2013
10:52:12

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/05/2013 às 11:15:00.

Pregoeiro 23/05/2013
10:52:43

Está aberto o prazo para intenção de recurso motivadamente.

Pregoeiro 23/05/2013 Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Tendo em vista que a intenção de
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11:35:18 recurso apresentada para o certame não foi acatada, convoco a empresa DE NIGRES a
protocolar a documentação de habilitação original e a respectiva proposta de preços, a qual

deverá ter o conteúdo completo de acordo com o edital.
Pregoeiro 23/05/2013

11:37:16
Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - A empresa somente será declarada

vencedora e terá o objeto adjudicado em seu favor, mediante a apresentação da
documentação de habilitação original e a proposta de preços com o conteúdo completo no

prazo legal, conforme itens 5.5 e 6.22 do edital.
Pregoeiro 23/05/2013

11:38:56
Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Está encerrada a sessão, as

licitantes interessadas no certame deverão acompanhar as mensagens postadas neste chat
para verificarem o desenvolvimento das demais fases.

Pregoeiro 29/05/2013
10:12:50

A empresa DE NIGRIS apresentou a documentação original de acordo com o edital. Declaro
a mesma vencedora do certame e adjudico-lhe o objeto desta licitação no valor total de R$

510.000,00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 23/05/2013 10:50:48 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

23/05/2013 10:52:12 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/05/2013 às 11:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:13 horas do dia 29 de maio de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Pregoeiro Oficial

NILSON ALMEIDA QUIRINO
Equipe de Apoio

MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES
Equipe de Apoio
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