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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00017/2013 

Às 08:01 horas do dia 11 de outubro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 80/2013 de 16/08/2013, 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 050.000.371/2013, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 03 (três)
VEÍCULOS TIPO MINIVANS - (utilitário), zero km, com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato ou da
nota de empenho, características técnicas: motor com no mínimo 1.367 cilindradas, com potência mínima de 85 CV (ABNT),
alimentação do combustível: gasolina ou flex; demais especificações e condições encontram-se 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: VEÍCULO UTILITÁRIO
Descrição Complementar: VEÍCULOS TIPO MINIVANS - (utilitário), zero km, com data de fabricação no mínimo da data da
assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no mínimo 1.367 cilindradas, com potência
mínima de 85 CV (ABNT), alimentação do combustível: gasolina ou flex; demais especificações e condições encontram-se
estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 182.867,0100 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 180.900,0000 e com valor
negociado a R$ 180.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO UTILITÁRIO

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
12.661.958/0001-02 AMORIM E ALVES

COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Não Não 3 R$ 60.500,0000 R$ 181.500,0000 11/10/2013
07:39:21

Marca: SPIN - CHEVROLET 
Fabricante: CHEVROLET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO MINIVAN - (utilitário) SPIN zero km, com data de
fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no
1.8 cilindradas (ABNT), com potência de 106 CV na gasolina e 108 CV no etanol (ABNT), alimentação de combustível:
flex; número de cilindros: 04; direção hidráulica , câmbio transmissão: mecânico com 05 velocidades à frente e 01 à
ré; freios com sistema antitravamento (ABS); air bag duplo de fábrica; ar condicionado de fábrica; vidros e travas
elétricas; alarme; rádio AM-FM com CD player com MP3 e entrada USB; conta giros; marcador de temperatura do
motor, pressão do óleo; nível de combustível; apoio de cabeça traseiros e dianteiros com regulagem de altura; brake
light; calotas integrais ; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, cintos de segurança
laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central podendo ser abdominal; desembaçador do vidro traseiro temporizado;
hodômetro digital (total e parcial); limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência; protetor de
cárter, capacidade máxima para 07 passageiros; retrovisores externos com comando interno mecânico ; tomada de
12v; pneus 175/70 R15; entre eixos: de 2620 mm; comprimento: 4360mm; largura: 1953mm; altura: 1.688mm;
tanque de combustível com capacidade 53 litros; capacidade do porta malas: 864 litros; jogo de tapetes de borracha de
boa qualidade e flexível, assoalho forrado com material de boa qualidade e lavável; demais equipamentos exigidos pelo
Denatran e não informados nesta descrição. Estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas nas Especificações Técnicas.

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

Sim Sim 3 R$ 70.000,0000 R$ 210.000,0000 10/10/2013
20:51:55

Marca: DOBLO 
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Fabricante: FIAT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: utilitário) zero km, com data de fabricação no mínimo da data da
assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no mínimo 1.368 cilindradas
(ABNT), com potência mínima de 85 CVs (ABNT), alimentação de combustível: gasolina ou flex; número de cilindros:
04; direção hidráulica ou elétrica, câmbio transmissão: mecânico com 05 velocidades à frente e 01 à ré, automático ou
automatizado; freios com sistema antitravamento (ABS); air bag duplo de fábrica; ar condicionado de fábrica; vidros e
travas elétricas; alarme; rádio AM-FM com CD player com MP3 e entrada USB; conta giros; marcador de temperatura
do motor, pressão do óleo; nível de combustível; apoio de cabeça traseiros e dianteiros com regulagem de altura; brake
light; calotas integrais ou roda de liga leve; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com regulagem de altura, cintos
de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central podendo ser abdominal; desembaçador do vidro traseiro
temporizado; hodômetro digital (total e parcial); limpador e lavador dos vidros dianteiro e traseiro com intermitência;
protetor de cárter, capacidade máxima para 07 passageiros; retrovisores externos com comando interno mecânico ou
elétrico; tomada de 12v; pneus 175/70 R14 no mínimo; entre eixos: mínimo de 2.565 mm; comprimento mínimo:
4.251mm; largura mínima: 1.721mm; altura mínima: 1.833mm; tanque de combustível com capacidade mínima para
60 litros; capacidade do porta malas: 749 litros no mínimo; jogo de tapetes de borracha de boa qualidade e flexível,
assoalho forrado com material de boa qualidade e lavável; demais equipamentos exigidos pelo Denatran e não
informados nesta descrição

18.226.889/0001-95 TRITON
LOCADORA E
DISTRIBUIDORA -
EIRELI - ME

Sim Sim 3 R$ 75.500,0000 R$ 226.500,0000 10/10/2013
20:34:31

Marca: Doblo atrative 
Fabricante: Fiat 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EÍCULOS TIPO MINIVANS - (utilitário), zero km, com data de fabricação
no mínimo da data da assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no mínimo
1.367 cilindradas, com potência mínima de 85 CV (ABNT), alimentação do combustível: gasolina ou flex; demais
especificações e condições encontram-se estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital.

09.340.232/0001-63 VEBRASIL
CONCESSIONARIA
EIRELI - EPP

Sim Sim 3 R$ 79.990,0000 R$ 239.970,0000 10/10/2013
17:01:10

Marca: FIAT 
Fabricante: FIAT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO MINIVAN - (utilitário) zero km, com data de fabricação no
mínimo da data da assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no mínimo
1.368 cilindradas (ABNT), com potência mínima de 85 CVs (ABNT), alimentação de combustível: gasolina ou flex;
número de cilindros: 04; direção hidráulica ou elétrica, câmbio transmissão: mecânico com 05 velocidades à frente e 01
à ré, automático ou automatizado; freios com sistema antitravamento (ABS); air bag duplo de fábrica; ar condicionado
de fábrica; vidros e travas elétricas; alarme; rádio AM-FM com CD player com MP3 e entrada USB; conta giros;
marcador de temperatura do motor, pressão do óleo; nível de combustível; apoio de cabeça traseiros e dianteiros com
regulagem de altura; brake light; calotas integrais ou roda de liga leve; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com
regulagem de altura, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central podendo ser abdominal;
desembaçador do vidro traseiro temporizado; hodômetro digital (total e parcial); limpador e lavador dos vidros
dianteiro e traseiro com intermitência; protetor de cárter, capacidade máxima para 07 passageiros; retrovisores
externos com comando interno mecânico ou elétrico; tomada de 12v; pneus 175/70 R14 no mínimo; entre eixos:
mínimo de 2.565 mm; comprimento mínimo: 4.251mm; largura mínima: 1.721mm; altura mínima: 1.833mm; tanque
de combustível com capacidade mínima para 60 litros; capacidade do porta malas: 749 litros no mínimo; jogo de
tapetes de borracha de boa qualidade e flexível, assoalho forrado com material de boa qualidade e lavável; demais
equipamentos exigidos pelo Denatran e não informados nesta descrição. Marca Fiat modelo Doblo

17.561.197/0001-30 MASER
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS LTDA -
EPP

Sim Sim 3 R$ 200.000,0000 R$ 600.000,0000 10/10/2013
12:58:45

Marca: Fiat Doblo 1.4 
Fabricante: Fiat Doblo 1.4 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO MINIVAN - (utilitário) zero km, com data de fabricação no
mínimo da data da assinatura do contrato ou da nota de empenho, características técnicas: motor com no mínimo
1.368 cilindradas (ABNT), com potência mínima de 85 CVs (ABNT), alimentação de combustível: gasolina ou flex;
número de cilindros: 04; direção hidráulica ou elétrica, câmbio transmissão: mecânico com 05 velocidades à frente e 01
à ré, automático ou automatizado; freios com sistema antitravamento (ABS); air bag duplo de fábrica; ar condicionado
de fábrica; vidros e travas elétricas; alarme; rádio AM-FM com CD player com MP3 e entrada USB; conta giros;
marcador de temperatura do motor, pressão do óleo; nível de combustível; apoio de cabeça traseiros e dianteiros com
regulagem de altura; brake light; calotas integrais ou roda de liga leve; cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com
regulagem de altura, cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central podendo ser abdominal;
desembaçador do vidro traseiro temporizado; hodômetro digital (total e parcial); limpador e lavador dos vidros
dianteiro e traseiro com intermitência; protetor de cárter, capacidade máxima para 07 passageiros; retrovisores
externos com comando interno mecânico ou elétrico; tomada de 12v; pneus 175/70 R14 no mínimo; entre eixos:
mínimo de 2.565 mm; comprimento mínimo: 4.251mm; largura mínima: 1.721mm; altura mínima: 1.833mm; tanque
de combustível com capacidade mínima para 60 litros; capacidade do porta malas: 749 litros no mínimo; jogo de
tapetes de borracha de boa qualidade e flexível, assoalho forrado com material de boa qualidade e lavável; demais
equipamentos exigidos pelo Denatran e não informados nesta descrição. Fiat Doblo 1.4 2013-2014

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 210.000,0000 05.163.253/0001-08 11/10/2013 08:01:10:880
R$ 181.500,0000 12.661.958/0001-02 11/10/2013 08:01:10:880
R$ 226.500,0000 18.226.889/0001-95 11/10/2013 08:01:10:890
R$ 600.000,0000 17.561.197/0001-30 11/10/2013 08:01:10:907
R$ 239.970,0000 09.340.232/0001-63 11/10/2013 08:01:10:907
R$ 199.999,9900 17.561.197/0001-30 11/10/2013 08:35:01:423
R$ 181.499,0000 09.340.232/0001-63 11/10/2013 08:38:54:080
R$ 181.000,0000 12.661.958/0001-02 11/10/2013 08:42:55:430
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R$ 199.900,0000 05.163.253/0001-08 11/10/2013 08:54:16:217
R$ 180.900,0000 12.661.958/0001-02 11/10/2013 08:57:57:810

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
09.340.232/0001-

63 11/10/2013 09:10:51:713 11/10/2013 09:15:51:713 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 11/10/2013
08:30:49 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

11/10/2013
08:41:59 Batida iminente. Data/hora iminência: 11/10/2013 08:51:59.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

11/10/2013
09:09:03 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

11/10/2013
09:10:51 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

11/10/2013
09:15:56

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:15:51 de 11/10/2013. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:
09340232000163

Encerrado 11/10/2013
09:15:56 Item encerrado

Aceite 11/10/2013
09:49:05

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R$ 180.900,0000 e com valor negociado a
R$ 180.000,0000. Motivo: Valor obtido em sede de negociação direta.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

11/10/2013
09:49:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.

Habilitado 11/10/2013
10:39:33

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA -
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

15/10/2013
08:10:03

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AMORIM E ALVES
COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 11/10/2013
08:01:50

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 11/10/2013
08:02:15

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 17/2013-SSPDF.

Pregoeiro 11/10/2013
08:03:54

Estarei fazendo a análise inicial das propostas, por favor queiram aguardar, às 08:00h
estarei abrindo a fase de lances para as empresas com as propostas classificadas

inicialmente.
Pregoeiro 11/10/2013

08:31:20
Senhores o item já está aberto para lances. Ofertem seus melhores lances desde já.

Pregoeiro 11/10/2013
08:32:32

Não confiem no tempo de iminência e encerramento aleatório, ofertem melhores preços
desde já.

Pregoeiro 11/10/2013
08:34:41

Lembrem-se o sistema comprasnet mudou com relação ao tempo entre uma oferta e outra.
Assim, para uma mesma empresa ofertar outro lance deverá aguardar 20s e para outra

empresa cubra algum lace ofertado por outra deverá aguardar 3 s.
Pregoeiro 11/10/2013

08:35:16
Sendo, alerto a todos para ofertarem seus melhores lances desde o primeiro momento.

Pregoeiro 11/10/2013
08:37:26

Ofertem seus lances desde já.

Pregoeiro 11/10/2013
08:38:28

Em alguns instantes entraremos no período de iminência, fiquem atentos e ofertem
melhores lances agora.

Pregoeiro 11/10/2013
08:41:36

Entraremos no período de iminência, ofertem seus melhores preços desde já.

Sistema 11/10/2013
08:41:59

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:51 de 11/10/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 11/10/2013
08:42:50

Senhores ofertem melhores lances desde já, não confiem no encerramento aleatório.

Pregoeiro 11/10/2013
08:43:37

Ofertem descontos substanciais.
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Pregoeiro 11/10/2013
08:46:03

Senhores ofertem seus melhores lances agora, não percam a oportunidade de vencerem o
certame.

Pregoeiro 11/10/2013
08:47:38

Ofertem melhores lances.

Pregoeiro 11/10/2013
08:50:42

Apresentem suas melhores propostas desde já.

Pregoeiro 11/10/2013
08:58:59

Ofertem seus melhores lances a quaquer momento será encerrada a fase de lances.

Pregoeiro 11/10/2013
09:02:12

Ofertem melhores lances.

Sistema 11/10/2013
09:09:03

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

encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema 11/10/2013

09:09:03
O(s) item(ns) 1 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em

"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema 11/10/2013

09:10:51
Sr. Fornecedor VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 09340232000163, em

cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de
apresentar lance final e único para o item 1, inferior ao lance vencedor, até às 09:15:51 de

11/10/2013.
Sistema 11/10/2013

09:15:56
O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 09:15:51 de 11/10/2013. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VEBRASIL CONCESSIONARIA EIRELI -

EPP, CNPJ/CPF: 09340232000163
Sistema 11/10/2013

09:15:56
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 11/10/2013
09:18:34

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Os senhores se encontram
detentores do menor preço: Pergunto o produto ofertado atende a todas as exigências do

Edital?
12.661.958/0001-

02
11/10/2013
09:41:08

Sr. Pregoeiro, o veículo ofertado é a SPIN LTZ 7 LUGARES.

Pregoeiro 11/10/2013
09:42:01

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Qual o menor preço que os
senhores podem ofertar?

12.661.958/0001-
02

11/10/2013
09:43:06

Nosso melhor lance é R$ 180.000,00

12.661.958/0001-
02

11/10/2013
09:44:16

Ou seja podemos ofertar o preço de R$ 180.00,00

Pregoeiro 11/10/2013
09:47:53

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Ok, convoco a empresa a
apresentar a documentação de habilitação (itens 7.2.1, incs. I, II, III, IV e V do edital) no

anexo do sistema ou no email licitacoes@ssp.df.gov.br. Solicito também que sejam
encaminhadas as certidões de regularidade fiscal federal e do DF, visto estarem vencidas no

SICAF.
Sistema 11/10/2013

09:49:48
Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:

12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
12.661.958/0001-

02
11/10/2013
09:51:52

OK, estaremos enviando a documentação solicitada.

Pregoeiro 11/10/2013
10:37:56

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - A empresa AMORIM E ALVES
COMERCIO DE VEICULOS LTDA apresentou a documentação de habilitação de acordo com o

edital, sendo a mesma habilitada no certame.
Pregoeiro 11/10/2013

10:38:25
Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Declaro a empresa AMORIM E

ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA provisoriamente vencedora do certame.
Pregoeiro 11/10/2013

10:39:19
Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Convoco as demais empresas que

para, querendo, apresentarem intenção de recurso motivadamente.
Sistema 11/10/2013

10:39:33
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 11/10/2013

11:07:38
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/10/2013 às 11:28:00.

Pregoeiro 11/10/2013
11:33:57

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Considerando que não houve
manifestação de intenção de recurso, convoco a empresa AMORIM E ALVES COMERCIO DE
VEICULOS LTDA a apresentar a documentação original junto na Comissão Permanente de
Licitações da SSPDF (sala 109 do edifício sede da SSPDF), conforme itens 5.5 e 6.22 do

edital.
Pregoeiro 11/10/2013

11:43:57
Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - A adjudicação do objeto a empresa

e homologação do certame ficarão condicionadas a entrega dos originais no prazo legal.
Pregoeiro 15/10/2013

08:09:08
A empresa AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA entregou a documentação

original no prazo legal. Desta forma, adjudico o objeto da a esta empresa com o valor total
de R$ 180.000,00.

Pregoeiro 15/10/2013
08:09:19

Esta encerrada a sessão.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 11/10/2013 10:39:33 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

11/10/2013 11:07:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/10/2013 às 11:28:00.

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 08:10 horas do dia 15 de outubro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Pregoeiro Oficial

NILSON ALMEIDA QUIRINO
Equipe de Apoio

MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES
Equipe de Apoio
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