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450107.102012.11501.5025.5500948180.455

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

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00010/2012 
  

Às 14:00 horas do dia 28 de setembro de 2012, 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 050.000.210/2012, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 02 (DOIS)
VEÍCULOS CAMINHONETE, tipo motor diesel, tipo direção hidráulica, de acordo com PROCONVE P7, cabine dupla, zero
quilômetro de fábrica, 04 portas laterais, abertura total dos vidros das portas traseiras do veículo original de fábrica ou adaptado
sob garantia do fabricante do veículo, transmissão automática com no mínimo quatro velocidades à frente e uma à ré, com
sistema de tração 4X2 traseira, tração 4X4 integral e 4X4 com reduzida, com a opção de acionamento com o veículo em
movimento; e 01 (UM) 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 (maiores detalhes da especificação dos veículos no anexo do Termo de Referência
Anexo I deste 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 TRANSPORTE PRESO
Descrição Complementar: Veículo pick-up, tipo motor diesel, tipo direção hidráulica, de acordo com PROCONVE P7, cabine
dupla, zero quilômetro de fábrica, 04 portas laterais, abertura total dos vidros das portas traseiras do veículo original de
fábrica ou adaptado sob garantia do fabricante do veículo, transmissão automática com no mínimo quatro velocidades à frente
e uma à ré, com sistema de tração 4X2 traseira, tração 4X4 integral e 4X4 com reduzida, com a opção de acionamento com o
veículo em movimento, demais especificações Anexo ao Termo de Referência
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 268.933,3300 Situação: Cancelado na aceitação
 
Item: 2
Descrição: VEÍCULO TRANSPORTE PRESO
Descrição Complementar: 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 ao Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: un
Valor estimado: R$ 191.333,3300 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, pelo melhor lance de R$ 177.840,2456 e com valor negociado a R$
177.800,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO TRANSPORTE PRESO

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
04.994.767/0001-34 RISCO ZERO

AUTO CENTER
LTDA - EPP

Sim Não 2 R$ 185.000,0000 R$ 370.000,0000 28/09/2012
11:56:20

Marca: NISSAN/FRONTIER 
 Fabricante: NISSAN 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de fabricação nacional ou estrangeira, 0km, com data de
fabricação e modelo no mínimo da data do empenho, características técnicas Mínimas: Tipo: CAMINHONETE (cabine
dupla), carroceria em aço e original de fábrica, 04 portas laterais, abertura total dos vidros das portas traseiras do
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veículo original de fábrica ou adaptado sob garantia do fabricante do veículo, capacidade mínima de carga para 1.000
kg e compartimento de carga (caçamba) com capacidade volumétrica mínima para 1.000 litros desconsiderando as
caixas de rodas traseiras; transmissão automática com no mínimo quatro velocidades à frente com uma à ré, com
sistema de tração 4X2 traseira, tração 4X4 integral e 4X4 com reduzida, com a opção de acionamento com o veículo
em movimento; direção hidráulica composta por pinhão e cremalheira original de fábrica; freio a disco nas rodas
dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de antitravamento de rodas e distribuição de
carga sobre cada roda (ABS c/ EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados eletronicamente; motor movido a
diesel, de acordo com PROCONVE, dotado de turbo compressor com intercooler, com potência mínima de 170 (cento e
setenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque de combustível com no mínimo 75 (setenta e cinco) litros; capacidade
para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista, sendo os bancos dianteiros individuais, cintos de
seguranças dianteiros de 03 pontos, traseiros laterais de 03 pontos e traseiro central podendo ser subabdominal;
Sistema de airbag frontal para motorista e passageiro; rodas de liga leve aro mínimo 16 polegadas e pneus com banda
de rodagem mínima de 245mm, de utilização mista em asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado
frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000mm, altura livre mínima de 220 mm do solo; ângulo de ataque
mínimo de 25 graus e ângulo de saída mínimo de 20 graus, suspensão traseira reforçada originalmente, devendo ser
dimensionada à transformação implantada no veículo; limpador de pára-brisas dianteiro com temporizador, espelhos
retrovisores esquerdo e direito, travas elétricas das portas, vidros elétricos nas 04 portas, jogo de tapetes; e todos os
equipamentos obrigatórios e exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e demais equipamentos de série conforme
catálogo; equipamentos e acessórios que deverão compor cada veículo: acessórios básicos: limpador de pára-brisas
dianteiro com temporizador; espelhos retrovisores esquerdo e direito externos; tacômetro (conta-giros) do motor;
indicador do nível de combustível; marcador de temperatura do motor; isolamento termo-acústico do compartimento
do motor; cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais
retráteis de três pontos e os centrais sub-abdominais ou de três pontos; ventilador /desembaçador com ar quente;
faróis de neblina; piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor
preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés,
inclusive o motorista; tomada interna de 12V interna com tampa; iluminação interna do veiculo; bancos dianteiros
individuais ou partidos com regulagem de distância, inclinação do encosto e inclinação do banco, com apoio para
cabeça ajustável em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustável em altura integrados ou acoplados ao
banco, na cor do acabamento interno do veículo; capas removíveis adicionais de revestimento dos bancos em couro
sintético lavável (napa ou couro ecológico) na cor preta; grade protetora do motor/Carter, devidamente fixada na parte
inferior externa do motor; engate para reboque traseiro com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução
nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos
com PBT de até 3.500 kg; pára-choque de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal
do veículo na cor preto-fosco e dois faróis de milha ao centro; deve-se observar se este equipamento pode ser
instalado em veículo com air-bag de fábrica; estribo laterais tubulares sob as portas, na cor preto-fosco, com superfície
antiderrapante, montado sobre uma estrutura de aço resistente, devendo suportar a subida de pessoas no veiculo;
grade de vidro traseiro na cor preto-fosco com proteção até o teto do veículo, conforme a especificação e material
recomendado pelo fabricante do veículo; vidros e travas elétricas nas 4 (quatro) portas; suporte para fixação de escada
e demais itens de acordo com as especificações editalicias e acessorios exigidos pelo CONTRAN.

16.657.196/0001-21 NEW
COMERCIAL
LTDA - ME

Sim Sim 2 R$ 350.000,0000 R$ 700.000,0000 28/09/2012
11:06:16

Marca: Ford - Ranger 
 Fabricante: Ford - Ranger 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo pick-up, tipo motor diesel, tipo direção hidráulica, de acordo com
PROCONVE P7, cabine dupla, zero quilômetro de fábrica, 04 portas laterais, abertura total dos vidros das portas
traseiras do veículo original de fábrica ou adaptado sob garantia do fabricante do veículo, transmissão automática com
no mínimo quatro velocidades à frente e uma à ré, com sistema de tração 4X2 traseira, tração 4X4 integral e 4X4 com
reduzida, com a opção de acionamento com o veículo em movimento. Atende Edital

15.466.930/0001-02 MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
CIENTIFICOS
LTDA - ME

Sim Sim 2 R$ 500.000,0000 R$ 1.000.000,0000 28/09/2012
13:52:52

Marca: NISSAN 
 Fabricante: NISSAN 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, Apresentação: Veículo de
fabricação nacional ou estrangeira, 0km, com data de fabricação e modelo no mínimo da data do empenho,
características técnicas Mínimas: Tipo: CAMINHONETE (cabine dupla), carroceria em aço e original de fábrica, 04 portas
laterais, abertura total dos vidros das portas traseiras do veículo original de fábrica ou adaptado sob garantia do
fabricante do veículo, capacidade mínima de carga para 1.000 kg e compartimento de carga (caçamba) com
capacidade volumétrica mínima para 1.000 litros desconsiderando as caixas de rodas traseiras; transmissão automática
com no mínimo quatro velocidades à frente com uma à ré, com sistema de tração 4X2 traseira, tração 4X4 integral e
4X4 com reduzida, com a opção de acionamento com o veículo em movimento; direção hidráulica composta por pinhão
e cremalheira original de fábrica; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com
sistema de antitravamento de rodas e distribuição de carga sobre cada roda (ABS c/ EBD), ambos atuantes nas quatro
rodas e gerenciados eletronicamente; motor movido a diesel, de acordo com PROCONVE, dotado de turbo compressor
com intercooler, com potência mínima de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor; capacidade do tanque de combustível
com no mínimo 75 (setenta e cinco) litros; capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista,
sendo os bancos dianteiros individuais, cintos de seguranças dianteiros de 03 pontos, traseiros laterais de 03 pontos e
traseiro central podendo ser subabdominal; Sistema de airbag frontal para motorista e passageiro; rodas de liga leve
aro mínimo 16 polegadas e pneus com banda de rodagem mínima de 245mm, de utilização mista em asfalto e estrada
de terra; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000mm, altura livre
mínima de 220 mm do solo; ângulo de ataque mínimo de 25 graus e ângulo de saída mínimo de 20 graus, suspensão
traseira reforçada originalmente, devendo ser dimensionada à transformação implantada no veículo; limpador de pára-
brisas dianteiro com temporizador, espelhos retrovisores esquerdo e direito, travas elétricas das portas, vidros elétricos
nas 04 portas, jogo de tapetes; e todos os equipamentos obrigatórios e exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e
demais equipamentos de série conforme catálogo; equipamentos e acessórios que deverão compor cada veículo:
acessórios básicos: limpador de pára-brisas dianteiro com temporizador; espelhos retrovisores esquerdo e direito
externos; tacômetro (conta-giros) do motor; indicador do nível de combustível; marcador de temperatura do motor;
isolamento termo-acústico do compartimento do motor; cintos de segurança para todos os passageiros, considerando
sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e os centrais sub-abdominais ou de três pontos;
ventilador /desembaçador com ar quente; faróis de neblina; piso (motorista e passageiros) revestido em material
resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais
destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista; tomada interna de 12V interna com tampa;
iluminação interna do veiculo; bancos dianteiros individuais ou partidos com regulagem de distância, inclinação do
encosto e inclinação do banco, com apoio para cabeça ajustável em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça
ajustável em altura integrados ou acoplados ao banco, na cor do acabamento interno do veículo; capas removíveis
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adicionais de revestimento dos bancos em couro sintético lavável (napa ou couro ecológico) na cor preta; grade
protetora do motor/Carter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor; engate para reboque traseiro com
as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de
acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com PBT de até 3.500 kg; pára-choque de impulsão
(quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo na cor preto-fosco e dois faróis de milha
ao centro; deve-se observar se este equipamento pode ser instalado em veículo com air-bag de fábrica; estribo laterais
tubulares sob as portas, na cor preto-fosco, com superfície antiderrapante, montado sobre uma estrutura de aço
resistente, devendo suportar a subida de pessoas no veiculo; grade de vidro traseiro na cor preto-fosco com proteção
até o teto do veículo, conforme a especificação e material recomendado pelo fabricante do veículo; vidros e travas
elétricas nas 4 (quatro) portas; suporte para fixação de escada (noteto); femais equipamentos obrigatórios exigidos
pelo CONTRAN e em conformidade com o PROCONVE; DEMAIS ESPECIFICAÇÔES CONFORME EDITAL MARCA/ MODELO
NISSAN / FRONTIER

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 370.000,0000 04.994.767/0001-34 28/09/2012 14:00:45:860
R$ 700.000,0000 16.657.196/0001-21 28/09/2012 14:00:45:863

R$ 1.000.000,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:00:45:877
R$ 400.000,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:46:34:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 28/09/2012
14:31:26 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/09/2012
14:41:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2012 14:46:52.

Encerrado 28/09/2012
14:57:42 Item encerrado

Recusa 28/09/2012
15:59:08

Recusa da proposta. Fornecedor: RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.994.767/0001-
34, pelo melhor lance de R$ 370.000,0000. Motivo: O valor negociado com o Licitante RISCO ZERO
AUTO CENTER LTDA ficou acima do valor estimado pela Administração. Proposta recusada com fulcro
no Item 5.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2012-SSP

Recusa 28/09/2012
16:07:37

Recusa da proposta. Fornecedor: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
15.466.930/0001-02, pelo melhor lance de R$ 400.000,0000. Motivo: O valor negociado com o
Licitante RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA ficou acima do valor estimado pela Administração. Proposta
recusada com fulcro no Item 5.8 do Edital do Pregão Eletrônico nº 10/2012-SSP

Recusa 28/09/2012
17:22:33

Recusa da proposta. Fornecedor: NEW COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 16.657.196/0001-21, pelo
melhor lance de R$ 700.000,0000. Motivo: O valor apresentado está acima da estimativa da
Administração. Licitante consultado sobre interesse de apresentar nova proposta, não se manifestou.

Cancelado na
aceitação

28/09/2012
17:44:00

Item cancelado na aceitação. Motivo: O vallor apresentado nas propostas estão acima da estimativa da
Administração. Item FRACASSADO.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - VEÍCULO TRANSPORTE PRESO

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
03.220.168/0001-09 TECAM

CAMINHOES E
SERVICOS S/A

Não Não 1 R$ 195.000,0000 R$ 195.000,0000 27/09/2012
21:11:38

Marca: IVECO - DAILY 55C17 
 Fabricante: IVECO LATIN AMERICA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO FURGÃO, VEÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE 10
(DEZ) PRESOS COM 10 (DEZ) ESCOLTAS: ALA PSIQUIÁTRICA. Veículo especial adaptado para transporte de detentos
e escolta, tipo furgão, zero quilômetro, nacional, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo 2012/2012,
garantia de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Cabine para transporte de 03(três) passageiros incluindo o
motorista, pintado na cor BRANCA, 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 de quatro cilindros, potência de 170 CV`s (ABNT), com torque de 40 mkgf (metro
x quilograma - força), Abastecimento de combustível: 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 com 3.950 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 180º, com as seguintes medidas internas (compartimento da
escolta/presos): comprimento interno 4,560 mm; largura interna 1.800 mm e altura interna 1.900 mm, volume do
compartimento de cargas: 16m³, com capacidade para transporte de 2.600 Kg 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 no mínimo 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
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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 no mínimo; Película automotiva nos vidros
das janelas laterais em nível máximo permitido (mais escuras) em conformidade com normas de trânsito vigentes. As
janelas deverão ser do tipo: corrediças, com quadros em alumínio, fixadas por borrachas tipo ônibus, vidros incolor
de no mínimo 4 (quatro) milímetros de espessura, sendo uma na porta de correr e outra na lateral
oposta.COMPARTIMENTO DE CELA A transformação obedecerá 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 deverá ser 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 # 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);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 ou Pedido de Fornecimento. PRAZO DE GARANTIA:
2 (Dois) anos, sem limite de quilometragem para o VEÍCULO TIPO FURGÃO e para os demais equipamentos
eletrônicos (AGREGADOS) que faz parte do veículo, contra quaisquer defeitos de fabricação. Observadas e seguidas
as normas do livreto assistencial.

04.994.767/0001-34 RISCO ZERO
AUTO CENTER
LTDA - EPP

Sim Não 1 R$ 210.000,0000 R$ 210.000,0000 28/09/2012
11:56:20

Marca: MERCEDES BENZ SPRINT 
 Fabricante: MERCEDES BENZ 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo
furgão, zero quilômetro, nacional, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo 2012/2012 ou posterior,
garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Cabine para transporte de 03(três) passageiros
incluindo o motorista, pintado na cor BRANCA, 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. 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 no mínimo 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 no mínimo; Película automotiva nos vidros das janelas laterais em nível máximo permitido (mais escuras) em
conformidade com normas de trânsito vigentes. As janelas deverão ser do tipo: corrediças, com quadros em
alumínio, fixadas por borrachas tipo ônibus, vidros incolor de no mínimo 4 (quatro) milímetros de espessura, sendo
uma na porta de correr e outra na lateral oposta. Pregão Eletrônico nº 10/2012-SSP Processo nº 050.000.210/2012
Aquisição de Veículos Tipo Caminhonete para transporte de presos e Furgão para escolta de preso da Ala Psiquiátrica
Folha 18/27 Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade 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 implemanteção 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 deverá ser 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 no mínimo 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 no mínimo 1,9 milímetros, com dois drenos em cada compartimento para
escoamento de líquidos (dois em cada compartimento da cela);com todos os itens de serie, adaptação com cela para
adaptação de presos e acessorios exigidos pelo CONTRAN e espcifcações editalicias.

16.657.196/0001-21 NEW
COMERCIAL
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 28/09/2012
11:20:10

Marca: Ford - Duratorq 
 Fabricante: Ford 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 Modificado pela
Revescap.

15.466.930/0001-02 MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 28/09/2012
13:52:52
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CIENTIFICOS
LTDA - ME
Marca: Peugeot 

 Fabricante: PEUGEOT 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo especial adaptado para transporte de detentos e escolta, tipo

furgão, zero quilômetro, nacional, longo, de teto alto, original de fabrica, ano/modelo 2012/2012 ou posterior,
garantia mínima de 02 (dois) anos sem limite de quilometragem. Cabine para transporte de 03(três) passageiros
incluindo o motorista, pintado na cor BRANCA, 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. 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 no mínimo 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 no mínimo; Película automotiva nos vidros das janelas laterais em nível máximo permitido (mais escuras) em
conformidade com normas de trânsito vigentes. As janelas deverão ser do tipo: corrediças, com quadros em
alumínio, fixadas por borrachas tipo ônibus, vidros incolor de no mínimo 4 (quatro) milímetros de espessura, sendo
uma na porta de correr e outra na lateral oposta.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 implemanteção 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 deverá ser 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 no mínimo 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 no mínimo 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 (mínimo 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) demais
dentro das especificações MARCA/MODELO : PEUGEOT / BOXER PASSAGEIROS 2012/2013 e demais adaptações.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500.000,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:00:45:877
R$ 300.000,0000 16.657.196/0001-21 28/09/2012 14:00:45:877
R$ 210.000,0000 04.994.767/0001-34 28/09/2012 14:00:45:877
R$ 195.000,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:00:45:877
R$ 194.800,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:34:59:403
R$ 194.500,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:35:56:710
R$ 194.000,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:42:10:250
R$ 193.700,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:42:35:770
R$ 193.699,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:46:17:080
R$ 192.000,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:46:52:407
R$ 191.999,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:46:59:787
R$ 190.000,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:47:16:800
R$ 189.999,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:47:23:113
R$ 187.000,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:47:41:637
R$ 186.999,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:47:49:527
R$ 185.200,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:48:01:640
R$ 185.199,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:48:10:770
R$ 184.500,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:48:26:803
R$ 184.499,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:48:34:223
R$ 183.750,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:48:51:070
R$ 183.749,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:48:59:533
R$ 183.200,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:49:24:170
R$ 183.199,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:49:32:143
R$ 183.189,0000 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:49:49:507
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R$ 182.999,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:49:58:597
R$ 182.998,8800 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:50:28:720
R$ 182.998,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:50:35:223
R$ 178.777,7700 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:51:08:290
R$ 178.777,6600 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:51:18:390
R$ 178.777,5500 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:52:23:440
R$ 178.777,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:52:32:387
R$ 178.669,8970 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:52:51:097
R$ 178.500,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:52:54:847
R$ 178.499,8892 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:53:14:150
R$ 178.498,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:53:21:683
R$ 178.489,8752 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:53:35:237
R$ 178.488,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:53:44:107
R$ 178.358,1245 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:54:13:800
R$ 178.357,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:54:20:697
R$ 178.355,4210 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:55:04:613
R$ 178.354,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:55:12:387
R$ 178.000,0045 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:55:30:440
R$ 178.000,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:55:36:700
R$ 177.957,2656 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:55:57:610
R$ 177.956,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:56:25:647
R$ 177.845,7895 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:56:29:763
R$ 177.845,5678 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:56:55:693
R$ 177.844,9900 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:57:05:983
R$ 177.840,2456 03.220.168/0001-09 28/09/2012 14:57:23:967
R$ 177.839,0000 15.466.930/0001-02 28/09/2012 14:57:31:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 28/09/2012
14:32:38 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

28/09/2012
14:41:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2012 14:46:52.

Encerrado 28/09/2012
14:57:43 Item encerrado

Recusa 28/09/2012
16:29:04

Recusa da proposta. Fornecedor: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
15.466.930/0001-02, pelo melhor lance de R$ 177.839,0000. Motivo: Veículo não atende
especificação técnica conforme diligências realizadas com o próprio licitante, no chat de mensagens.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

28/09/2012
16:40:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF:
03.220.168/0001-09.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

28/09/2012
17:10:05

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TECAM CAMINHOES E
SERVICOS S/A, CNPJ/CPF: 03.220.168/0001-09.

Aceite 28/09/2012
17:10:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF:
03.220.168/0001-09, pelo melhor lance de R$ 177.840,2456.

Negociação de
valor

28/09/2012
17:10:59

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF:
03.220.168/0001-09, pelo melhor lance de R$ 177.840,2456 e com valor negociado a R$
177.800,0000. Motivo: Valor obtido em sede de negociação com o fornecedor via chat de
mensagens.

Habilitado 28/09/2012
17:23:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - CNPJ/CPF:
03.220.168/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 28/09/2012
14:02:03

Boa tarde Srs Licitantes, aqui o Pregoeiro NILSON ALMEIDA QUIRINO, dentro de instantes
abriremos os itens para lances

Pregoeiro 28/09/2012
14:31:41

Srs Licitantes, o item 1 acaba de ser aberto para lances. Boa sorte
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Pregoeiro 28/09/2012
14:33:39

Srs. Licitantes podem ofertar seus lances para os dois itens. Não aguardem o tempo de
iminência

Pregoeiro 28/09/2012
14:38:13

Srs. Licitantes, não confiem na sorte. Em instantes os itens estarão em iminência.

Pregoeiro 28/09/2012
14:39:38

Sr.s Licitante, em instantes abrirei o tempo de iminência

Sistema 28/09/2012
14:41:52

O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 14:46 de 28/09/2012, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 28/09/2012
14:42:26

Srs. Licitantes os itens estão em iminência. Não confiem na sorte no tempo aleatório

Pregoeiro 28/09/2012
14:50:24

Srs Licitantes, o item 1 permanence sem lances. Ofertem seus lances

Sistema 28/09/2012
14:58:05

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 28/09/2012

15:06:48
Para RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA - EPP - Sr. Licitante, seu preço está acima do valor

estimado pela Administração. Qual sua melhor oferta?
04.994.767/0001-

34
28/09/2012
15:08:40

Boa tarde Sr: pregoeiro

04.994.767/0001-
34

28/09/2012
15:09:50

qual o valor estimado?

Pregoeiro 28/09/2012
15:09:50

Para RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA - EPP - Sr. Licitante, boa tarde. Aguardo a resposta
para prosseguirmos com o certame.

Pregoeiro 28/09/2012
15:11:48

Para RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA - EPP - Sr. Licitante, de acordo com a planilha
orçamentária constante do Anexo I do Termo de referência, o preço total do item é de R$

263.542,50
04.994.767/0001-

34
28/09/2012
15:14:44

Sr. Pregoeiro podemos chegar no valor de R$ 358.000,00 pois estamos prestes a receber
aumento do governo.

Pregoeiro 28/09/2012
15:14:57

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Sr. Licitante, estamos em
negociação do item 1, por favor aguarde um pouco para a negociação do item 2

15.466.930/0001-
02

28/09/2012
15:16:10

ok.

Pregoeiro 28/09/2012
15:18:46

Para RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA - EPP - Sr. Licitante, Infelizmente não temos como
aceitar esse preço. Continue avaliando outra proposta, em breve voltaremos a contactar.

Pregoeiro 28/09/2012
15:21:00

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Empresa MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA, qual sua melhor oferta para o item 2?

15.466.930/0001-
02

28/09/2012
15:26:48

sr. pregoeiro entenda temos um preço bem no limite , o mateiral que estamos fornecendo
requer muita coisa com isso o gasto fica alto , devido ao valor tamebm de aumento de IPI

previsto para o mes de outubro estamos realmente no minimo , por favor faça uma
proposta , passo para meu diretor e vejamos como fica.

Pregoeiro 28/09/2012
15:31:31

Ok. O veículo ofertado atende às condições e exigências do edital, especialmente quanto ao
volume de carga de 15m³ e capacidade para transporte de no mínimo de 200kg? Se
resposta afirmativa, informe o modelo ofertado para que a área técnica faça análise.

Pregoeiro 28/09/2012
15:32:00

Srs. a capacidade de transporte de no mínimo 2300kg

Pregoeiro 28/09/2012
15:37:26

Favor informar também a potência do motor de acordo com a ABNT

Pregoeiro 28/09/2012
15:39:15

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Ok. O veículo ofertado
atende às condições e exigências do edital, especialmente quanto ao volume de carga de

15m³ e capacidade para transporte de no mínimo de 2300kg? Se resposta afirmativa,
informe o modelo ofertado para que a área técnica faça análise. Informar também a

potência do motor de acordo com a ABNT
15.466.930/0001-

02
28/09/2012
15:41:08

Um momento sr, averiguando.

15.466.930/0001-
02

28/09/2012
15:41:33

um momento por favor.

Pregoeiro 28/09/2012
15:50:26

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardo sua
resposta para prosseguir o certame.

15.466.930/0001-
02

28/09/2012
15:51:32

um momento estou em contato com o fabricante para ter certeza, com isso peço um prazo
de 30 minutos para responder .

Pregoeiro 28/09/2012
15:53:10

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Ok. COncedo o prazo de 30
minutos, após a proposta será desclassificada.

Pregoeiro 28/09/2012
15:53:33

Para RISCO ZERO AUTO CENTER LTDA - EPP - Sr. Licitante, o Sr. tem outro preço para o
item 1?

04.994.767/0001-
34

28/09/2012
15:54:54

Infelizmente só podemos chegar a esse valor. O nosso veículo tem 3 anos de garantia e
atende a todas as exigencias do edital.

Pregoeiro 28/09/2012
16:01:44

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Sr. Licitante, os Srs.
passaram a ser provisoriamente o melhor lance para o item 1, entretanto seu preço

encontra-se acima do estimado de R$ 263.542,50. Pergunto: QUAL SEU MELHOR PREÇO?
15.466.930/0001-

02
28/09/2012
16:05:43

SR pregoeiro, o valor de estimativa esta muito baixo , caso o senhor fizer uma busca rapida
vai achar so os veiculos sem as adaptações quase no preço da sua estimativa com isso
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sugiro ao senhores, por gentileza que cancelem este pregão e o refaçam e cote com
pessoas que realmente tem interesse em participar do certame e concorrer com preços

acessiveis , no
Pregoeiro 28/09/2012

16:06:34
Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Ok.

15.466.930/0001-
02

28/09/2012
16:06:56

R$ 400.000,00item 1, por gentileza entenda que as pessoas que fazem estes orçamentos
nem cadastram proposta.

Pregoeiro 28/09/2012
16:07:17

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Pelo informado entendo que
a empresa manteve seu valor, portanto recusamos a proposta.

Pregoeiro 28/09/2012
16:08:04

Para NEW COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, os Srs. passaram a ser provisoriamente o
melhor lance para o item 1, entretanto seu preço encontra-se acima do estimado de R$

263.542,50. Pergunto: QUAL SEU MELHOR PREÇO?
Pregoeiro 28/09/2012

16:16:30
Para NEW COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardo sua resposta para prosseguir o

certame.
Pregoeiro 28/09/2012

16:23:26
Para NEW COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, aguardo sua resposta para prosseguir o

certame.
Pregoeiro 28/09/2012

16:25:16
Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Sr. Licitante, vencido o prazo

de 30 minutos, qual sua resposta?
15.466.930/0001-

02
28/09/2012
16:26:40

realmente não atende as especificações que me perguntou solicito com isso a
desclassificação do mesmo .

Pregoeiro 28/09/2012
16:27:40

Para MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - ME - Ok

Pregoeiro 28/09/2012
16:30:15

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Srs. Licitantes, os Srs. passaram a ser
provisoriamente o melhor lance para o item 2, qual sua melhor oferta?

03.220.168/0001-
09

28/09/2012
16:32:41

Sr. pregoeiro, na verdade ultrapassei o meu limite de desconto, sem saber que a minha
concorrente nao atendia. Vamos arredondar em R$ 177.800,00.

Pregoeiro 28/09/2012
16:33:56

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Ok. O veículo ofertado atende a todas as
condições e exigências do edital?

03.220.168/0001-
09

28/09/2012
16:35:06

O meu veiculo atendende completamento todas a especificação do edital.

Pregoeiro 28/09/2012
16:36:03

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Ok. Não tem como fecharmos em R$
177.000,00?

03.220.168/0001-
09

28/09/2012
16:37:18

Sr. pregoeiro, infelizmente não consigo... Acabei de ficar sabendo que os veiculos irão
sofrer um aumento do 3%, na semana que vem.

03.220.168/0001-
09

28/09/2012
16:39:28

E nosso preço ficou abaixo do preço de referencia R$ 189.500,00.

Pregoeiro 28/09/2012
16:39:58

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Ok. Convoco a empresa TECAM CAMINHÕES E
SERVIÇOS S/A para enviar a documentação de que trata o item 7.2.1 inciso III - Atestado

de Capacidade Técnica na opção convocar anexo ou através do fax (61) 3373-2810.
Sistema 28/09/2012

16:40:09
Senhor fornecedor TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF: 03.220.168/0001-09,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
03.220.168/0001-

09
28/09/2012
16:40:49

ok.

Pregoeiro 28/09/2012
16:47:21

Para NEW COMERCIAL LTDA - ME - Sr Licitante, considerando seu silêncio concedo o prazo
de 30 (trinta) minutos para manifestar sobre interesse de ofertar novo lance para o item 1.
Não havendo manifestação entendo que sua proposta será mantida no valor inicialmente

cotado.
Pregoeiro 28/09/2012

16:52:30
Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - O documento encaminhado atende ao edital,
declaro a empresa TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS S/A vencedora do item 2 com o valor

total de R$ 177.800,00.
Pregoeiro 28/09/2012

16:53:57
Convoco as empresas interessadas a manifestações interesses de apresentar intenções de

recurso para o item 2.
Pregoeiro 28/09/2012

16:59:47
Para NEW COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante, seu prazo está expirando.

Sistema 28/09/2012
17:10:05

Senhor fornecedor TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF: 03.220.168/0001-09,
o prazo para envio de anexo para o ítem 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 28/09/2012
17:18:22

Para NEW COMERCIAL LTDA - ME - Sr. Licitante. Prazo venceu.

Pregoeiro 28/09/2012
17:22:54

Declaro o item 1 FRACASSADO.

Sistema 28/09/2012
17:23:54

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 28/09/2012
18:09:14

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2012 às 08:10:00.

Pregoeiro 28/09/2012
18:11:14

Srs Licitantes. Considerando que o prazo para intenção de recurso encerrar-se-á no dia
29/09/2012, encerramos a sessão e reabriremos no dia 01/10/2012 às 8h30min. Boa

noite.
Pregoeiro 01/10/2012

08:30:44
Srs Licitantes. Bom dia

Pregoeiro 01/10/2012
08:32:15

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Convoco a empresa TECAM CAMINHOES E
SERVIÇOS LTDA para, no prazo estabelecido no item 5.5 do Edital, encaminhar a
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documentação original referente ao item 2.
Pregoeiro 01/10/2012

08:40:14
Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Estamos encerrando a sessão pública do

Pregão. Bom dia a todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 28/09/2012 17:23:54 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

28/09/2012 18:09:14 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2012 às 08:10:00.

 
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 10:11 horas do dia 02 de outubro de 2012, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 

 Pregoeiro Oficial

 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES

 Equipe de Apoio

 
JOSE ROBERTO DA SILVA

 Equipe de Apoio
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