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450107.162012.5762.4606.9026776408.754

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

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00016/2012 
  

Às 08:00 horas do dia 26 de junho 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 050.000.258/2011,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00016/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículo
tipo caminhão guincho; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do 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: CAMINHÃO
Descrição Complementar: Caminhão tipo guincho, ano e modelo no mínimo na data do empenho ou assinatura do contrato,
fabricação nacional, cor branca tração 6 X 2 com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando desta forma que o mesmo seja
adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em linha, turbo intercooler com mínimo 200 (duzentos) CVs (ABNT) de
potência e torque de no mínimo 60 mkgf, deverá atender ao PROCONVE P7, demais especificações estão inseridas no Anexo I
do Edital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Un
Valor estimado: R$ 337.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, pelo melhor lance de R$ 285.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - CAMINHÃO

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$ 330.000,0000 R$ 330.000,0000 25/06/2013
02:02:30

Marca: IVECO 240E22 TECTOR 
 Fabricante: IVECO LATIN AMERICA LTDA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão tipo Guincho, ano e modelo: 2013/2013 no mínimo na data
do empenho ou assinatura do contrato, cor branca, Tração 6X2 com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando
desta forma que o mesmo seja adaptado); suspensor pneumático do 3º eixo original de fábrica com comando na
cabine do motorista (evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em
linha, turbo-intercooler, com 218 (duzentos e dezoito) CVs (ABNT) de potência e torque de 69,3 mkgf (metro x
quilograma - força), atenderá ao PROCONVE P7; Injeção de combustível por injeção eletrônica; Caixa de mudanças
com 6 velocidades à frente e 1 à ré; Diferencial com dupla redução; Direção hidráulica; Pneus sem câmara de ar;
Tanque de combustível em alumínio, com capacidade de 400 (quatrocentos) litros, com chave; com freio-motor;
sistema elétrico com tensão de 24 volts adequados as especificações do veículo; chassi de longarinas duplas,
rebitadas e parafusadas; PBT de 23 toneladas, com 3º eixo original de fabrica; ar condicionado, cabine avançada,
confeccionada em aço estampado inteiriça original de fábrica, tapete de borracha na cabine; Equipamentos e
Acessórios Básicos que Deverão fazer parte do Caminhão Plataforma hidráulica com asa delta: plataforma inclinável
com acionamento hidráulico com capacidade para 12 ton. (Carga distribuída em no mínimo 3 pontos). Comprimento
de 10,00m por 2,490m (livre) de largura. Deverá transportar até dois veículos; piso em chapa de 3,75 mm, em
módulos de 300 mm de largura com reforços inferiores longitudinais; suporte de para choque tipo apoio com
regulagem de altura por cilindro hidráulico com suporte para reboque; longarinas da Plataforma em vigas tipo I
reforçadas externamente; deverá ser instalado tomada de força com acionamento eletro pneumático com controle no
painel do veículo; acessórios: 04 cintas para fixação do veículo transportado; redutor hidráulico acionado por controle
remoto a cabo com capacidade de tração de 12,5 ton.; dispositivo para liberação do cabo de aço de 40 metros de
comprimento com gancho; roldana para tracionamento em desvio; caixa de ferramentas; tacógrafo, acelerador
manual; acionamento do comando hidráulico dos dois lados da plataforma; cinta de resgate com 02 ganchos; corote
de água; 04 cones; válvula de segurança de contra balanço; reservatório de óleo com Visor de Nível; cunhas para
automóveis e 02 para Caminhões; apara-barros em ABS; faixas refletivas (aprovadas pelo DENATRAN). Equipamento
Sinalizador-acústico e visual Sinalizador visual: sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares,
com comprimento de 1.300 mm e máximo de 1.540 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura
de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado
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na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor CRISTAL, resistente a impactos e descoloração,
com tratamento UV; conjunto luminoso composto por no mínimo 110 diodos emissores de luz (led) próprios para
iluminação (categoria alto brilho 1W) na cor vermelha, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de
forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de
5 A. Cada led deverá obedecer a seguinte especificação: Intensidade luminosa: não inferior a 23000 mlm
(mililumens); ângulo de emissão de luz: não inferior a 35º, com ou sem lente difusora (caso esta venha a ser
utilizada); Vida útil: não inferior a 50.000 horas; os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo
02 Km de distância em campo aberto. Sinalizador acústico: sinalizador acústico com amplificador de potência mínima
de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste digital de ganho, entrada
para rádio transceptor e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc. Módulo de controle: o
sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da
bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de sinalização áudio visual se
necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas .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: 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados da
retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho.PRAZO DE GARANTIA: Garantia de 12 meses sem limite de
quilometragem ou maior quando estabelecida pelo fabricante. Demais equipamentos eletrônicos (AGREGADOS) que
fizerem parte dos veículos a garantia mínima deverá ser de 02 anos ou garantia do fabricante se superior.
Observadas e seguidas as normas do livreto assistencial.

06.177.772/0001-80 GCX COMERCIO
E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Sim Sim 1 R$ 337.000,0000 R$ 337.000,0000 25/06/2013
17:19:17

Marca: FORD 
 Fabricante: FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: C-2423 - Caminhão tipo guincho, ano e modelo no mínimo
na data do empenho ou assinatura do contrato, fabricação nacional, cor branca tração 6 X 2 com 3º eixo (truck)
original de fábrica (evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em
linha, turbo intercooler com 230 (duzentos e trinta) CVs (ABNT) de potência e torque de 87,7 mkgf, deverá atender
ao PROCONVE P7, demais especificações estão inseridas no Anexo I do Edital. Prazo de validade da proposta: 60
(sessenta) dias. Prazo de entrega: de até 120 (cento e vinte) dias.

07.366.153/0002-87 MAX COMERCIO
E SERVICOS DE
CAMINHOES
LTDA

Não Não 1 R$ 337.000,0000 R$ 337.000,0000 25/06/2013
22:44:18

Marca: FORD CARGO 2423e 
 Fabricante: FORD CAMINHÕES 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão tipo Guincho, ano e modelo 2013, cor branca, Tração 6X2
com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); suspensor pneumático
do 3º eixo original de fábrica com comando na cabine do motorista (evitando desta forma que o mesmo seja
adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em linha, turbo-intercooler, com 230 (duzentos e trinta) CVs (ABNT)
de potência e torque de 84,0 mkgf (metro x quilograma - força), deverá atender ao PROCONVE P7; Injeção de
combustível por injeção eletrônica; Caixa de mudanças com 06 velocidades à frente e 1 à ré; Diferencial com dupla
redução; Direção hidráulica; Pneus sem câmara de ar; Tanque de combustível em plástico ou material mais
resistente, com capacidade de no mínimo 200 (duzentos ) litros, com chave; com freio-motor; sistema elétrico com
tensão de 24 volts adequados as especificações do veículo; chassi de longarinas duplas, rebitadas e parafusadas; PBT
mínimo de 23 toneladas, com 3º eixo original de fabrica; ar condicionado, cabine avançada, confeccionada em aço
estampado inteiriça original de fábrica, tapete de borracha na cabine; Equipamentos e Acessórios Básicos que
Deverão fazer parte do Caminhão Plataforma hidráulica com asa delta: plataforma inclinável com acionamento
hidráulico com capacidade para no mínimo 12 ton. (Carga distribuída em no mínimo 3 pontos). Comprimento de no
mínimo 10,00m por 2,490m (livre) de largura. Deverá transportar até dois veículos; piso em chapa de no mínimo
3,75 mm, em módulos de 300 mm de largura com reforços inferiores longitudinais; suporte de para choque tipo
apoio com regulagem de altura por cilindro hidráulico com suporte para reboque; longarinas da Plataforma em vigas
tipo I reforçadas externamente; deverá ser instalado tomada de força com acionamento eletro pneumático com
controle no painel do veículo; acessórios: 04 cintas para fixação do veículo transportado; redutor hidráulico acionado
por controle remoto a cabo com capacidade de tração de no mínimo 12,5 ton.; dispositivo para liberação do cabo de
aço de no mínimo 40 metros de comprimento com gancho; roldana para tracionamento em desvio; caixa de
ferramentas; tacógrafo, acelerador manual; acionamento do comando hidráulico dos dois lados da plataforma; cinta
de resgate com 02 ganchos; corote de água; 04 cones; válvula de segurança de contra balanço; reservatório de óleo
com Visor de Nível; cunhas para automóveis e 02 para Caminhões; apara-barros em ABS; faixas refletivas
(aprovadas pelo DENATRAN). Equipamento Sinalizador-acústico e visual Sinalizador visual: sinalizador tipo barra em
formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.300 mm e máximo de 1.540 mm, largura
mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da
cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não
reciclado na cor CRISTAL, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV; conjunto luminoso composto
por no mínimo 110 diodos emissores de luz (led) próprios para iluminação (categoria alto brilho 1W) na cor
vermelha, distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de
360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada led deverá obedecer a seguinte
especificação: Intensidade luminosa: não inferior a 23000 mlm (mililumens); ângulo de emissão de luz: não inferior
a 35º, com ou sem lente difusora (caso esta venha a ser utilizada); Vida útil: não inferior a 50.000 horas; os efeitos
visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 02 Km de distância em campo aberto. Sinalizador acústico:
sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos,
sistema de megafone com ajuste digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora a 01 (um) metro
de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc. Módulo de controle: o sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir
gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando
automaticamente o sistema de sinalização áudio visual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e
possíveis falhas no acionamento do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de
espera (stand by) inferior a 2 mA a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os
comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista.
Validade da proposta de 60 dias; prazo de entrega 120 dias; garantia de 12 meses sem limites de quilometragem;
Especificação conforme edital e seus anexos;

* 10.614.837/0001-84 LICITEC
COMERCIAL
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 337.000,0000 R$ 337.000,0000 26/06/2013
07:21:10

Marca: Ford Cargo 2423e 
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Fabricante: Ford Caminhões 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as

exigências do edital e seus anexos. Validade da proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 120 dias. Garantia: 12 meses
sem limites de quilometragem. Caminhão tipo guincho, Ano/Modelo 2013, fabricação: Nacional. Cor: branca. Tração
6 X 2 com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); motor movido a
diesel, seis cilindros em linha, turbo-intercooler com mínimo 200 (duzentos) CVs (ABNT) de potência e torque de no
mínimo 60 mkgf.

08.599.042/0001-00 MEGAMIX
COMERCIO E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 1 R$ 350.000,0000 R$ 350.000,0000 25/06/2013
09:19:02

Marca: FORD/ MAURO TOIA 
 Fabricante: FORD/ MAURO TOIA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão MARCA FORD MODELO CARGO 2423 6X2 2013-tipo Guincho,
ano e modelo no mínimo na data do empenho ou assinatura do contrato, cor branca, Tração 6X2 com 3º eixo (truck)
original de fábrica (evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); suspensor pneumático do 3º eixo original de
fábrica com comando na cabine do motorista Equipamentos e Acessórios Básicos que Deverão fazer parte do
Caminhão Plataforma hidráulica com asa delta: plataforma inclinável com acionamento hidráulico com capacidade
para no mínimo 12 ton. (Carga distribuída em no mínimo 3 pontos). Comprimento de no mínimo 10,00m por 2,490m
(livre) de largura. Deverá transportar até dois veículos; piso em chapa de no mínimo 3,75 mm, em módulos de 300
mm de largura com reforços inferiores longitudinais; suporte ,Equipamento Sinalizador-acústico e visual Sinalizador
visual: sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.300 mm
e máximo de 1.540 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de
110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpulas
injetadas em policarbonato não reciclado na cor CRISTAL, resistente a impactos e descoloração mais detalhes de
acordo com edital

82.424.573/0001-07 MONDAZA
EMPRESA
COMERCIAL
ORGANIZACAO
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 380.000,0000 R$ 380.000,0000 24/06/2013
17:55:10

Marca: MBB ATRON 2324 
 Fabricante: MERCEDES BENZ 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão tipo Guincho, ano e modelo no mínimo na data do empenho
ou assinatura do contrato, cor branca, Tração 6X2 com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando desta forma que o
mesmo seja adaptado); suspensor pneumático do 3º eixo original de fábrica com comando na cabine do motorista
(evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em linha, turbo-
intercooler, com no mínimo 200 (duzentos) CVs (ABNT) de potência e torque de no mínimo 68 mkgf (metro x
quilograma - força), deverá atender ao PROCONVE P7; Injeção de combustível por injeção eletrônica; Caixa de
mudanças com no mínimo 6 velocidades à frente e 1 à ré; Diferencial com dupla redução; Direção hidráulica; Pneus
sem câmara de ar; Tanque de combustível em plástico ou material mais resistente, com capacidade de no mínimo
200 (duzentos ) litros, com chave; com freio-motor; sistema elétrico com tensão de 24 volts adequados as
especificações do veículo; chassi de longarinas duplas, rebitadas e parafusadas; PBT mínimo de 23 toneladas, com 3º
eixo original de fabrica; ar condicionado, cabine avançada, confeccionada em aço estampado inteiriça original de
fábrica, tapete de borracha na cabine; Equipamentos e Acessórios Básicos que Deverão fazer parte do Caminhão
Plataforma hidráulica com asa delta: plataforma inclinável com acionamento hidráulico com capacidade para no
mínimo 12 ton. (Carga distribuída em no mínimo 3 pontos). Comprimento de no mínimo 10,00m por 2,490m (livre)
de largura. Deverá transportar até dois veículos; piso em chapa de no mínimo 3,75 mm, em módulos de 300 mm de
largura com reforços inferiores longitudinais; suporte de para choque tipo apoio com regulagem de altura por cilindro
hidráulico com suporte para reboque; longarinas da Plataforma em vigas tipo I reforçadas externamente; deverá ser
instalado tomada de força com acionamento eletro pneumático com controle no painel do veículo; acessórios: 04
cintas para fixação do veículo transportado; redutor hidráulico acionado por controle remoto a cabo com capacidade
de tração de no mínimo 12,5 ton.; dispositivo para liberação do cabo de aço de no mínimo 40 metros de
comprimento com gancho; roldana para tracionamento em desvio; caixa de ferramentas; tacógrafo, acelerador
manual; acionamento do comando hidráulico dos dois lados da plataforma; cinta de resgate com 02 ganchos; corote
de água; 04 cones; válvula de segurança de contra balanço; reservatório de óleo com Visor de Nível; cunhas para
automóveis e 02 para Caminhões; apara-barros em ABS; faixas refletivas (aprovadas pelo DENATRAN). Equipamento
Sinalizador-acústico e visual Sinalizador visual: sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares,
com comprimento mínimo de 1.300 mm e máximo de 1.540 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm,
altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em
alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor CRISTAL, resistente a
impactos e descoloração, com tratamento UV; conjunto luminoso composto por no mínimo 110 diodos emissores de
luz (led) próprios para iluminação (categoria alto brilho 1W) na cor vermelha, distribuídos equitativamente por toda a
extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade,
com consumo máximo de 5 A. Cada led deverá obedecer a seguinte especificação: Intensidade luminosa: não inferior
a 23000 mlm (mililumens); ângulo de emissão de luz: não inferior a 35º, com ou sem lente difusora (caso esta
venha a ser utilizada); Vida útil: não inferior a 50.000 horas; os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem
atingir no mínimo 02 Km de distância em campo aberto. Sinalizador acústico: sinalizador acústico com amplificador
de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste
digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc.
Módulo de controle: o sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático,
gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de
sinalização áudio visual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento
do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 2 mA
a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual
e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os
ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: controle para
quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, prioridade de passagem e bloqueio de passagem); controle para
três tipos de sinalização para deslocamento

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não Não 1 R$ 390.000,0000 R$ 390.000,0000 25/06/2013
18:06:50

Marca: volkswagen 24.280 
 Fabricante: MAN LATIN AMERICA 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão guincho primeiro emplacamento, equipado com motor a
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diesel de 06 cilindros, ano 2013 modelo 2013, pintura na cor branca, com 275 cv de potência a 2.300 rpm, torque
líquido máximo de 107 mkgf, turbo e intercooler, gerenciamento eletrônico, sistema de injeção tipo Common Rail,
tecnologia EGR (recirculação de gases de exaustão) atendendo às normas de emissões de poluentes Proconve 7,
transmissão de 09 marchas sincronizadas à frente e 01 à ré, sistema de tração 6x2; embreagem tipo monodisco a
seco, acionamento push type, hidráulico assistido a ar; eixo traseiro rodado duplo; suspensão dianteira tipo molas
semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora,
suspensão traseira tipo eixo rígido motriz e eixo auxiliar, tag-tanden tipo balancim com suspensor eletropneumático
para o eixo auxiliar, molas semi-elípticas assimétricas trapezoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla
ação e barra estabilizadora; direção hidráulica; chassi tipo escada, longarinas retas de perfil “U”; rodas tipo aço (7.5”
x 22.5”), pneus radiais tipo 275 / 80 R22.5; freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, circuito
duplo e independente, freio de estacionamento tipo câmara de molas acumuladoras, atuação nas rodas traseiras,
freio motor com acionamento eletropneumático; sistema elétrico com tensão nominal de 24 V, alternador de 80 A,
baterias de 2 x 100 AH; tanque de combustível com capacidade de 500 litros e material plástico; distância entre
eixos de 5.207 mm, comprimento total de 9.800 mm; peso bruto total (PBT) de 23.000 kg, capacidade máxima de
tração (CMT) de 35.000 kg, capacidade máxima de carga útil de 16.120 kg; cabine em aço, avançada e estendida;
bancos revestidos em tecido, banco do motorista com suspensão pneumática, tacógrafo eletrônico semanal, piloto
automático, cama basculável, rodo calibrador com mangueira de inflar pneus, console de teto e espelho retrovisor
principal e auxiliar com regulagem manual lado direito, cabine com vidros elétricos e trava elétrica, ar-condicionado,
pára-brisa verde laminado, manômetro da pressão do óleo do motor, manômetro do circuito de freios, indicador de
temperatura do líquido de arrefecimento, luzes de aviso da obstrução do filtro de ar, luzes de aviso para baixa
pressão do ar dos freios e luzes de aviso para baixa pressão do óleo lubrificante do motor, sistema de diagnose de
falhas, volante de direção ajustável. O veículo será equipado com jogo de tapetes, plataforma hidráulica com asa
delta, sinalizador acústico e visual, módulo de controle, licenciamento e emplacamento, adesivação padrão SSP/DF e
película conforme legislação e demais especificações técnicas de acordo com o prospecto. Veículo atende às
especificações exigidas pelo CONTRAN. Declaramos que todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão
inclusas na proposta; Declaramos que o prazo de entrega do objeto e de 120 dias, após o recebimento do
empenho/assinatura do contrato. Declaramos que a validade da proposta é de 60 dias. Declaramos que a
procedência do objeto é Brasileira. Declaramos que entregaremos com o caminhão, manuais de operações e
manutenção, bem como equipamentos obrigatórios de segurança. Declaramos que possuirmos estabelecimento de
assistência técnica total no DF. Declaramos que entregaremos o veículo no pátio do Getram/SSPDF

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

Sim Sim 1 R$ 400.000,0000 R$ 400.000,0000 25/06/2013
22:57:21

Marca: cargo 2423 
 Fabricante: ford 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão tipo Guincho, ano e modelo no mínimo na data do empenho
ou assinatura do contrato, cor branca, Tração 6X2 com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando desta forma que o
mesmo seja adaptado); suspensor pneumático do 3º eixo original de fábrica com comando na cabine do motorista
(evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em linha, turbo-
intercooler, com no mínimo 200 (duzentos) CVs (ABNT) de potência e torque de no mínimo 68 mkgf (metro x
quilograma - força), deverá atender ao PROCONVE P7; Injeção de combustível por injeção eletrônica; Caixa de
mudanças com no mínimo 6 velocidades à frente e 1 à ré; Diferencial com dupla redução; Direção hidráulica; Pneus
sem câmara de ar; Tanque de combustível em plástico ou material mais resistente, com capacidade de no mínimo
200 (duzentos ) litros, com chave; com freio-motor; sistema elétrico com tensão de 24 volts adequados as
especificações do veículo; chassi de longarinas duplas, rebitadas e parafusadas; PBT mínimo de 23 toneladas, com 3º
eixo original de fabrica; ar condicionado, cabine avançada, confeccionada em aço estampado inteiriça original de
fábrica, tapete de borracha na cabine; Equipamentos e Acessórios Básicos que Deverão fazer parte do Caminhão
Plataforma hidráulica com asa delta: plataforma inclinável com acionamento hidráulico com capacidade para no
mínimo 12 ton. (Carga distribuída em no mínimo 3 pontos). Comprimento de no mínimo 10,00m por 2,490m (livre)
de largura. Deverá transportar até dois veículos; piso em chapa de no mínimo 3,75 mm, em módulos de 300 mm de
largura com reforços inferiores longitudinais; suporte de para choque tipo apoio com regulagem de altura por cilindro
hidráulico com suporte para reboque; longarinas da Plataforma em vigas tipo I reforçadas externamente; deverá ser
instalado tomada de força com acionamento eletro pneumático com controle no painel do veículo; acessórios: 04
cintas para fixação do veículo transportado; redutor hidráulico acionado por controle remoto a cabo com capacidade
de tração de no mínimo 12,5 ton.; dispositivo para liberação do cabo de aço de no mínimo 40 metros de
comprimento com gancho; roldana para tracionamento em desvio; caixa de ferramentas; tacógrafo, acelerador
manual; acionamento do comando hidráulico dos dois lados da plataforma; cinta de resgate com 02 ganchos; corote
de água; 04 cones; válvula de segurança de contra balanço; reservatório de óleo com Visor de Nível; cunhas para
automóveis e 02 para Caminhões; apara-barros em ABS; faixas refletivas (aprovadas pelo DENATRAN). Equipamento
Sinalizador-acústico e visual Sinalizador visual: sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares,
com comprimento mínimo de 1.300 mm e máximo de 1.540 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm,
altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em
alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor CRISTAL, resistente a
impactos e descoloração, com tratamento UV; conjunto luminoso composto por no mínimo 110 diodos emissores de
luz (led) próprios para iluminação (categoria alto brilho 1W) na cor vermelha, distribuídos equitativamente por toda a
extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade,
com consumo máximo de 5 A. Cada led deverá obedecer a seguinte especificação: Intensidade luminosa: não inferior
a 23000 mlm (mililumens); ângulo de emissão de luz: não inferior a 35º, com ou sem lente difusora (caso esta
venha a ser utilizada); Vida útil: não inferior a 50.000 horas; os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem
atingir no mínimo 02 Km de distância em campo aberto. Sinalizador acústico: sinalizador acústico com amplificador
de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste
digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc.
Módulo de controle: o sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático,
gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de
sinalização áudio visual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento
do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 2 mA
a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual
e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os
ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: controle para
quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, prioridade de passagem e bloqueio de passagem); c

07.207.744/0001-20 SILVANO E
FILHO
COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
- EPP

Sim Não 1 R$ 401.000,0000 R$ 401.000,0000 25/06/2013
17:11:53
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Marca: TECTOR 240E22 6X2 
 Fabricante: IVECO 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 0 KM , MARCA IVECO MOD. TECTOR 240E22 6X2 , DIESEL
ANO 2013 MOD. 2013 , EURO V , COR BRANCA , TRAÇÃO 6X2 C/ 3° EIXO ORIGINAL DE FABRICA SUSPENSOR
PNEUMATICO DO 3° EIXOC/ COMANDO NA CABINE DO MOTORISTA06 CILINDROS , POTENCIA 218 CV ,
TRANSMISSÃO 06 NARCHAS AFRENTE E 01 A RÉ , DIREÇÃO HIDRAULICA CAPACIDADE DO TANQUE DE
COMBUSTIVEL 400 L , PBT 23.000 KG AR CONDICIONADO CABINE AVANÇADA EM AÇO, EQUIPADO C/ PLATAFORMA
HIDRAULICA 12 TON. C/ 10M DE COMPR. E 2,490M DE LARGURAE DEMAIS CARACTERISTICAS EXIGIDAS NO EDITAL

16.657.196/0001-21 NEW
COMERCIAL
LTDA - ME

Sim Sim 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 23/06/2013
18:27:22

Marca: volks/manos 
 Fabricante: volks/manos 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão tipo Guincho, ano e modelo no mínimo na data do empenho
ou assinatura do contrato, cor branca, Tração 6X2 com 3º eixo (truck) original de fábrica (evitando desta forma que o
mesmo seja adaptado); suspensor pneumático do 3º eixo original de fábrica com comando na cabine do motorista
(evitando desta forma que o mesmo seja adaptado); motor movido a diesel, seis cilindros em linha, turbo-
intercooler, com no mínimo 200 (duzentos) CVs (ABNT) de potência e torque de no mínimo 68 mkgf (metro x
quilograma - força), deverá atender ao PROCONVE P7; Injeção de combustível por injeção eletrônica; Caixa de
mudanças com no mínimo 6 velocidades à frente e 1 à ré; Diferencial com dupla redução; Direção hidráulica; Pneus
sem câmara de ar; Tanque de combustível em plástico ou material mais resistente, com capacidade de no mínimo
200 (duzentos ) litros, com chave; com freio-motor; sistema elétrico com tensão de 24 volts adequados as
especificações do veículo; chassi de longarinas duplas, rebitadas e parafusadas; PBT mínimo de 23 toneladas, com 3º
eixo original de fabrica; ar condicionado, cabine avançada, confeccionada em aço estampado inteiriça original de
fábrica, tapete de borracha na cabine; Equipamentos e Acessórios Básicos que Deverão fazer parte do Caminhão
Plataforma hidráulica com asa delta: plataforma inclinável com acionamento hidráulico com capacidade para no
mínimo 12 ton. (Carga distribuída em no mínimo 3 pontos). Comprimento de no mínimo 10,00m por 2,490m (livre)
de largura. Deverá transportar até dois veículos; piso em chapa de no mínimo 3,75 mm, em módulos de 300 mm de
largura com reforços inferiores longitudinais; suporte de para choque tipo apoio com regulagem de altura por cilindro
hidráulico com suporte para reboque; longarinas da Plataforma em vigas tipo I reforçadas externamente; deverá ser
instalado tomada de força com acionamento eletro pneumático com controle no painel do veículo; acessórios: 04
cintas para fixação do veículo transportado; redutor hidráulico acionado por controle remoto a cabo com capacidade
de tração de no mínimo 12,5 ton.; dispositivo para liberação do cabo de aço de no mínimo 40 metros de
comprimento com gancho; roldana para tracionamento em desvio; caixa de ferramentas; tacógrafo, acelerador
manual; acionamento do comando hidráulico dos dois lados da plataforma; cinta de resgate com 02 ganchos; corote
de água; 04 cones; válvula de segurança de contra balanço; reservatório de óleo com Visor de Nível; cunhas para
automóveis e 02 para Caminhões; apara-barros em ABS; faixas refletivas (aprovadas pelo DENATRAN). Equipamento
Sinalizador-acústico e visual Sinalizador visual: sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares,
com comprimento mínimo de 1.300 mm e máximo de 1.540 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm,
altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em
alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor CRISTAL, resistente a
impactos e descoloração, com tratamento UV; conjunto luminoso composto por no mínimo 110 diodos emissores de
luz (led) próprios para iluminação (categoria alto brilho 1W) na cor vermelha, distribuídos equitativamente por toda a
extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade,
com consumo máximo de 5 A. Cada led deverá obedecer a seguinte especificação: Intensidade luminosa: não inferior
a 23000 mlm (mililumens); ângulo de emissão de luz: não inferior a 35º, com ou sem lente difusora (caso esta
venha a ser utilizada); Vida útil: não inferior a 50.000 horas; os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem
atingir no mínimo 02 Km de distância em campo aberto. Sinalizador acústico: sinalizador acústico com amplificador
de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de seis tons distintos, sistema de megafone com ajuste
digital de ganho, entrada para rádio transceptor e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 dB @13,8 Vcc.
Módulo de controle: o sistema deverá ser digital microcontrolado e possuir gerenciamento de carga automático,
gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sistema de
sinalização áudio visual se necessário, evitando assim a descarga total da bateria e possíveis falhas no acionamento
do motor do veículo. Além disso, o conjunto deverá possuir consumo em modo de espera (stand by) inferior a 2 mA
a fim de evitar a descarga precoce da bateria e possíveis falhas na mesma. Os comandos de toda a sinalização visual
e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os
ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico, e será dotado de: controle para
quatro tipos de sinalização (patrulha, emergência, prioridade de passagem e bloqueio de passagem); controle para
três tipos de sinalização para

14.937.029/0001-09 TECBRASIL
COMERCIAL E
SERVICOS LTDA
- ME

Sim Sim 1 R$ 500.000,0000 R$ 500.000,0000 25/06/2013
17:01:35

Marca: Mercedes Benz 
 Fabricante: Mercedes Benz 

 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão tipo guincho, ano e modelo no mínimo na data do empenho
ou assinatura do contrato, fabricação nacional, cor branca tração 6 X 2

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 330.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 08:00:12:450
R$ 337.000,0000 06.177.772/0001-80 26/06/2013 08:00:12:460
R$ 337.000,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 08:00:12:460
R$ 350.000,0000 08.599.042/0001-00 26/06/2013 08:00:12:470
R$ 380.000,0000 82.424.573/0001-07 26/06/2013 08:00:12:473
R$ 390.000,0000 33.532.342/0001-01 26/06/2013 08:00:12:480
R$ 401.000,0000 07.207.744/0001-20 26/06/2013 08:00:12:483
R$ 400.000,0000 05.163.253/0001-08 26/06/2013 08:00:12:483
R$ 500.000,0000 16.657.196/0001-21 26/06/2013 08:00:12:493
R$ 500.000,0000 14.937.029/0001-09 26/06/2013 08:00:12:500
R$ 315.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 08:33:32:430
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R$ 324.000,0000 82.424.573/0001-07 26/06/2013 08:34:36:790
R$ 360.000,0000 07.207.744/0001-20 26/06/2013 08:35:29:090
R$ 299.900,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 08:36:04:387
R$ 336.980,0000 08.599.042/0001-00 26/06/2013 08:59:01:420
R$ 308.500,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:03:01:820
R$ 323.900,0000 05.163.253/0001-08 26/06/2013 09:03:17:087
R$ 308.000,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:03:38:707
R$ 297.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:03:40:957
R$ 291.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:04:27:620
R$ 360.000,0000 14.937.029/0001-09 26/06/2013 09:06:03:920
R$ 307.900,0000 05.163.253/0001-08 26/06/2013 09:09:46:707
R$ 307.685,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:09:47:467
R$ 360.000,0000 33.532.342/0001-01 26/06/2013 09:09:51:010
R$ 307.585,0000 05.163.253/0001-08 26/06/2013 09:10:11:907
R$ 307.404,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:10:12:760
R$ 303.000,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:10:38:680
R$ 288.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:10:59:080
R$ 307.358,0000 05.163.253/0001-08 26/06/2013 09:11:07:890
R$ 287.500,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:11:32:913
R$ 301.000,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:13:12:990
R$ 287.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:13:33:043
R$ 286.890,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:14:28:730
R$ 286.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:15:06:130
R$ 300.250,0000 07.366.153/0002-87 26/06/2013 09:16:22:817
R$ 285.000,0000 03.220.168/0001-09 26/06/2013 09:16:37:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

26/06/2013
08:28:54

Desclassificação da proposta de R$ 337.000,0000. A Proposta 4 foi desclassificada por apresentar
o torque em desacordo com o edital. Enquanto o edital exige o mínimo 68 mkgf, a licitante
apresentou em sua proposta o torque de no mínimo 60 mkgf.

Aberto 26/06/2013
08:31:03 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/06/2013
08:52:58 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/06/2013 09:02:58.

Encerrado 26/06/2013
09:16:57 Item encerrado

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

26/06/2013
09:33:10

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

Aceite 26/06/2013
09:51:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF:
03.220.168/0001-09, pelo melhor lance de R$ 285.000,0000.

Habilitado 26/06/2013
09:51:47

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

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/06/2013
09:19:28

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do 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 26/06/2013
08:00:38

Bom dia senhores licitantes.

Pregoeiro 26/06/2013
08:01:08

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 16/2012-SSPDF.

Pregoeiro 26/06/2013
08:01:28

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

Pregoeiro 26/06/2013
08:01:59

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

Pregoeiro 26/06/2013 Desde já alerto que a SSPDF é rigorosa na aplicação de penalidades. Portanto, sugiro que
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08:03:43 só permaneçam no certame as empresas que realmente possuem condições de fornecerem
o produto conforme edital.as

Pregoeiro 26/06/2013
08:29:41

Em alguns instantes abrirei a fase de lances.

Pregoeiro 26/06/2013
08:30:45

A proposta nº 4 foi desclassificada visto que apresentou torque de no mínimo 60 mkgf,
enquanto o edital exigia o mínimo 68 mkgf.

Pregoeiro 26/06/2013
08:31:36

Senhores licitantes declaro aberta a fase de lances.

Pregoeiro 26/06/2013
08:31:54

Ofertem seus melhores lances desde já.

Pregoeiro 26/06/2013
08:43:09

Senhores licitantes continuem ofertando seus melhores lances para o item.

Pregoeiro 26/06/2013
08:48:26

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

Pregoeiro 26/06/2013
08:51:08

Em alguns instantes darei início ao tempo de iminência, ofertem melhores descontos desde
já.

Pregoeiro 26/06/2013
08:52:20

senhores licitantes ofertem melhores propostas.

Sistema 26/06/2013
08:52:58

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:02 de 26/06/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 26/06/2013
08:53:27

Senhores o tempo de iminência está aberto ofertem seus melhores lances.

Pregoeiro 26/06/2013
08:54:09

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

Pregoeiro 26/06/2013
08:56:07

Senhores em alguns minutos o sistema entrará no encerramento aleatório, ofertem seus
melhores lances agora, não percam a oportunidade de vencerem o item.

Pregoeiro 26/06/2013
08:56:55

Ofertem seus melhores lances

Pregoeiro 26/06/2013
09:02:29

Em alguns instantes entrará o encerramento aleatório, ofertem melhores lances desde já,
não confiem na sorte.

Pregoeiro 26/06/2013
09:04:14

Senhores estamos no encerramento aleatório, ofertem suas melhores propostas, não
confiem na sorte, a qualquer momento a fase de lances se encerrará.

Pregoeiro 26/06/2013
09:05:02

Ofertem os melhores lances agora, não percam a oportunidade de vencerem o item.

Pregoeiro 26/06/2013
09:06:34

ofertem seus melhores lances

Pregoeiro 26/06/2013
09:07:54

Apresentem suas melhores propostas agora.

Pregoeiro 26/06/2013
09:09:43

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

Sistema 26/06/2013
09:17:15

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 26/06/2013

09:20:02
Solicito a todos que acompanhem as mensagens postadas no chat para o desenvolvimento

das demais fases.
Pregoeiro 26/06/2013

09:22:33
Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Empresa TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A

sua proposta se encontra provisoriamente em primeiro lugar. Pergunto: 1) Seu produto
atende a todas as condições e exigências do edital? 2) Qual o menor preços que os

senhores podem ofertar para o item?
Pregoeiro 26/06/2013

09:29:28
Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A aguardo

suas respostas para prosseguirmos com o certame.
03.220.168/0001-

09
26/06/2013
09:30:09

Sr. Pregoiro nosso produto atende a todas as condições e exigências do edital. Sobre o
preço, ultrapassamos o nosso limite, o preço final e R$ 285.000,00.

Pregoeiro 26/06/2013
09:32:36

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Ok. Convoco a empresa TECAM CAMINHOES E
SERVICOS S/A a apresentar via anexo do sistema ou no fax: (61) 3373-2810 a

documentação relativa a habilitação da empresa, conforme itens 7.2.1 e seus incisos.
Sistema 26/06/2013

09:33:10
Senhor fornecedor TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A, CNPJ/CPF: 03.220.168/0001-09,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 26/06/2013

09:51:03
Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - A empresa TECAM CAMINHOES E SERVICOS
S/A apresentou a documentação de habilitação de acordo com o edital. Declaro a mesma

provisoriamente vencedora do certame. Convoco as demais empresas que tiverem
interesse em apresentar intenção de recurso, MOTIVADAMENTE.

Sistema 26/06/2013
09:51:47

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 26/06/2013
09:52:20

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/06/2013 às
10:53:00.

Pregoeiro 26/06/2013
09:53:38

Está aberto o prazo para intenção de recurso, solicito aos interessados que só apresentem
suas intenções caso realmente exista motivação.

Pregoeiro 26/06/2013
11:03:36

Tendo em vista que não houve apresentação de intenção de recurso, declaro a empresa
TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A vencedora da licitação com o valor total de R$

285.000,00.
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Pregoeiro 26/06/2013
11:04:52

Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - A adjudicação do objeto à empresa TECAM
CAMINHOES E SERVICOS S/A e a homologação do certame ficarão condicionadas a

apresentação da documentação original no prazo legal.
Pregoeiro 26/06/2013

11:06:46
Para TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A - Convoco a empresa TECAM CAMINHOES E
SERVICOS S/A a protocolar a documentação original junto a SSPDF na CPL sala 109 do

Edifício Sede da SSPDF, conforme itens 5.5 e 6.22.
Pregoeiro 27/06/2013

09:18:58
A empresa TECAM CAMINHOES E SERVICOS S/A apresentou a documentação original de

acordo com o edital. Desta forma, ADJUDICO o objeto do certame a empresa TECAM
CAMINHOES E SERVICOS S/A, vencedora da licitação, com o valor total de R$ 285.000,00.

Pregoeiro 27/06/2013
09:19:08

Está encerrada a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/06/2013 09:51:47 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

26/06/2013 09:52:20 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/06/2013 às 10:53:00.

 
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 09:19 horas do dia 27 de junho 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

 
GABRIELLA ALVES DA CUNHA

 Equipe de Apoio
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