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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 00024/2013 

Às 08:00 horas do dia 16 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
050.000.770/2012, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00024/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de 02 (dois) veículos tipo CAMINHONETE, original de fábrica, potência mínima (ABNT) de 170 CVs, torque mínimo
de 35,0 mKgf, motor movido a diesel de acordo com o PROCONVE, adaptado para transporte de presos, contendo 4 (quatro)
portas laterais.Dimensões Mínimas: Distância mínima entre eixos = 3.000 mm, Capacidade mínima de carga = 900 kg e
Compartimento de Carga (caçamba) com capacidade volumétrica acima de 900 litros (maiores detalhes da especificação dos
veículos no anexo do Termo de Referência Anexo I do Edital).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação
dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: VEÍCULO PICK-UP
Descrição Complementar: VEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR TURBO DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, CARGA ÚTIL
1000 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO REFRIGERAÇÃO AR QUENTE E AR FRIO, TIPO FREIO SISTEMA ABS NAS
QUATRO RODAS, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE DUPLA/AIR BAG/ALARME/ACIONAMENTO
ELÉTRICO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 292.514,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R$ 299.800,0000 e
com valor negociado a R$ 292.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO PICK-UP

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
16.921.149/0001-43 ISAMAR

COMERCIO DE
ARTIGOS DE
PAPELARIA E
SERVICOS
GRAF

Sim Sim 2 R$ 150.000,0000 R$ 300.000,0000 15/10/2013
22:26:54

Marca: isa 
Fabricante: isa 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR TURBO DIESEL, TIPO DIREÇÃO
HIDRÁULICA, CARGA ÚTIL 1000 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO REFRIGERAÇÃO AR QUENTE E AR FRIO,
TIPO FREIO SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE
DUPLA/AIR BAG/ALARME/ACIONAMENTO ELÉTRICO

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

Sim Sim 2 R$ 155.000,0000 R$ 310.000,0000 15/10/2013
18:09:56

Marca: FRONTIER 
Fabricante: NISSAN 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, fabricação nacional ou estrangeira,
zero km, com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato, características técnicas: cabine
dupla, carroceria em aço e original de fábrica, 04 portas laterais, abertura total dos vidros das portas laterais
traseiras do veículo original de fábrica ou adaptado sob garantia do fabricante do veículo, capacidade mínima de
carga para 900 kg e compartimento de carga (caçamba) com capacidade volumétrica acima de 900 litros;
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transmissão mecânica ou automática com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, com sistema de tração
4X2 traseira, tração 4X4 integral e 4X4 com reduzida; direção hidráulica ou elétrica, 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 o PROCONVE, dotado de turbo
compressor com inter-cooler, com potência mínima de 170 (cento e setenta) cavalos-vapor (ABNT); torque mínimo
de 35,0 mkgf, 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 sub-abdominal; sistema de
air-bag frontal para motorista e passageiro; rodas aro 16 polegadas no mínimo 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, suspensão traseira reforçada originalmente, devendo ser
dimensionada à transformação implantada no veículo; limpador de pára-brisa dianteiro com temporizador, espelhos
retrovisores esquerdo e direito com comandos elétricos, travas elétricas das portas, alarme com dois (02) controles,
vidros elétricos nas 04 portas e todos os equipamentos obrigatórios e exigidos pelo Código Nacional de Trânsito,
demais equipamentos de série conforme catálogo do fabricante; equipamentos e acessórios que deverão compor
cada veículo: acessórios básicos: limpador de pára-brisas dianteiro com temporizador; espelhos retrovisores
esquerdo e direito externos com comandos elétricos; 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 de boa qualidade 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 preta-fosco e dois faróis de milha ao centro; deve-se observar se este equipamento pode ser instalado em
veículo com air-bag de fábrica; estribos laterais tubulares próximo as portas, na cor preta-fosco, com superfície
antiderrapante, montado sobre uma estrutura de aço resistente, devendo suportar a subida de pessoas no veiculo,
conforme a especificação e materialrecomendado pelo fabricante do veículo; suporte para fixação de escada (no
teto). SINALIZADOR VISUAL VELADO: composto de duas mini barras, sendo cada uma com quatro módulos de
LEDs, sendo que o sistema óptico deverá ser montado na parte superior do pára-brisas, em um chassi de alumínio
ou aço com pintura eletrostática que não interfira na projeção luminosa dos módulos de LED e crie um anteparo
obstruindo qualquer reflexão de luz para o interior do veículo que possa prejudicar o condutor. Deverá ser fixada
mecanicamente a estrutura do veículo. Possuirão em sua parte traseira interruptores.

05.035.532/0001-88 METRONORTE
COMERCIAL
DE VEICULOS
LTDA

Não Não 2 R$ 182.500,0000 R$ 365.000,0000 15/10/2013
11:01:48

Marca: CHEVROLET S10 
Fabricante: CHEVROLET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR TURBO DIESEL, TIPO DIREÇÃO
HIDRÁULICA, CARGA ÚTIL 1000 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO REFRIGERAÇÃO AR QUENTE E AR FRIO,
TIPO FREIO SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS, TIPO TRAÇÃO 4X4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABINE
DUPLA/AIR BAG/ALARME/ACIONAMENTO ELÉTRICO

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 16.921.149/0001-43 16/10/2013 08:00:55:100
R$ 310.000,0000 05.163.253/0001-08 16/10/2013 08:00:55:130
R$ 365.000,0000 05.035.532/0001-88 16/10/2013 08:00:55:147
R$ 309.800,0000 05.035.532/0001-88 16/10/2013 08:50:35:857
R$ 299.800,0000 05.163.253/0001-08 16/10/2013 08:58:47:273

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 16/10/2013
08:34:41 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

16/10/2013
08:38:27 Batida iminente. Data/hora iminência: 16/10/2013 08:58:27.

Encerrado 16/10/2013
09:00:18 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2013
09:23:57

Convocado para envio de anexo o fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.

Aceite 16/10/2013
10:03:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R$ 299.800,0000 e com valor
negociado a R$ 292.000,0000. Motivo: Valor obtido em sede de negociação direta com a empresa.

Habilitado 16/10/2013
10:03:48

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R$ 299.800,0000 e
com valor negociado a R$ 292.000,0000.
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Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

16/10/2013
10:04:07

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EMPORIUM
CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 16/10/2013
08:09:39

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 16/10/2013
08:10:15

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 24/2013-SSPDF

Pregoeiro 16/10/2013
08:11:09

Estarei fazendo a análise inicial das propostas, por favor queiram aguardar, às 08:30h
estarei abrindo a fase de lances para as empresas com as propostas classificadas

inicialmente.
Pregoeiro 16/10/2013

08:34:28
Abrirei a fase de lances.

Pregoeiro 16/10/2013
08:35:15

Senhores o item já se encontra aberto para lances, por favor ofertem lances abaixo do
valor estimado.

Pregoeiro 16/10/2013
08:36:39

Em alguns minutos estarei abrindo o tempo de iminência, por favor ofertem lances abaixo
do estimado desde já.

Pregoeiro 16/10/2013
08:38:11

Senhores estarei abrindo o tempo de iminência, por favor fiquem atentos e ofertem
lances abaixo do estimado.

Sistema 16/10/2013
08:38:27

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:58 de 16/10/2013, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 16/10/2013
08:41:09

Por favor ofertem melhores lances abaixo do estimado.

Pregoeiro 16/10/2013
08:49:03

senhores ofertem lances abaixo do estimado.

Pregoeiro 16/10/2013
08:50:30

Não confiem no período aleatório ofertem melhores lances desde já, abaixo do estimado.

Pregoeiro 16/10/2013
08:53:09

Senhores por favor ofertem lances abaixo do estimado.

Pregoeiro 16/10/2013
08:55:55

Ofertem lances abaixo do estimado por esta Administração para que o item não seja
fracassado.

Sistema 16/10/2013
09:00:30

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 16/10/2013

09:00:35
Senhores ofertem lances abaixo do valor estimado pela Administração desde já, não

confiem no período aleatório.
Pregoeiro 16/10/2013

09:02:23
Ofertem lances abaixo do valor estimado para o item não fracassar.

Pregoeiro 16/10/2013
09:05:37

Senhores convoco todas as licitantes a acompanharem o prosseguimento do certame nas
mensagens que serão postadas neste chat.

Pregoeiro 16/10/2013
09:07:06

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Empresa
EMPORIUM os senhores são detentores da proposta de menor preço, mas ainda se

encontra acima do valor estimado. Pergunto qual o menor preço que podem ofertar para
que o valor fique dentro do estimado?

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:09:03

Sr. Pregoeiro. Bom dia. Peço que aguarde alguns minutos para que possamos analisar o
pleito.

Pregoeiro 16/10/2013
09:11:12

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok. estou
aguardando, analise também a seguinte pergunta: O produto ofertado atende a todas as

condições e exigências do Edital?
05.163.253/0001-

08
16/10/2013
09:13:07

Sr. Pregoeiro. Podemos fechar no valor de R$: 146.000,00 (valor unitário)

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:14:38

Valor total de R$: 292.000,00

Pregoeiro 16/10/2013
09:15:02

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - E quanto ao
produto ofertado, atende ao Edital, em especial com relação às especificações?

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:18:16

Peço que aguarde mais 5 minutos, pois estou aguardando uma resposta da área técnica
sobre as especificações do edital.

Pregoeiro 16/10/2013
09:19:26

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok, por favor seja
breve para prosseguirmos com o certame.

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:21:42

Sr. pregoeiro. O veículo ofertado atende as especificações do edital.

Pregoeiro 16/10/2013 Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Convoco a
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09:23:43 empresa EMPORIUM a encaminhar a documentação de habilitação, conforme item 7.2.1
do edital no anexo do sistema ou no email: licitacoes@ssp.df.gov.br

Sistema 16/10/2013
09:23:57

Senhor fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:25:48

Ok. Iremos enviar.

Pregoeiro 16/10/2013
09:34:00

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok, aguardo envio
e concedo o prazo que for necessário ao envio dos mesmos, considerando que é

necessária a consulta a sítios governamentais que podem demandar tempo acima do
concedido em edital.

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:35:09

Ok. Obrigado.

Pregoeiro 16/10/2013
09:47:50

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Por favor seja
breve no envio dos documentos.

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
09:53:48

Sr. Pregoeiro. Enviamos a proposta. Peço que verifique o recebimento. Qualquer coisa nos
avise.

Pregoeiro 16/10/2013
09:58:44

Para EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Ok a
documentação está em análise, queira aguardar novas mensagens.

05.163.253/0001-
08

16/10/2013
10:01:13

Ok. Estamos à disposição.

Sistema 16/10/2013
10:03:48

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

Sistema 16/10/2013
10:04:07

Senhor fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado

pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 16/10/2013

10:05:44
A empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP apresentou a

documentação de habilitação de acordo com o edital. Declaro a mesma habilitada e
provisoriamente vencedora do certame.

Pregoeiro 16/10/2013
10:06:04

Convoco as demais empresa interessadas em interpor recurso motivadamente.

Pregoeiro 16/10/2013
10:06:52

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/10/2013 às
10:28:00.

Pregoeiro 16/10/2013
10:32:53

Considerando que não houve intenção de recurso declaro a empresa EMPORIUM
CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP vencedora do certame, com o valor o

total de R$ 292.000,00.
Pregoeiro 16/10/2013

10:37:15
Convoco a empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP a

protocolar a documentação original no prazo legal, conforme itens 5.5 e 6.22 do edital. A
adjudicação do objeto a empresa e a homologação do certame ficarão condicionados a

apresentação da documentação original, conforme já solicitado neste chat.
Pregoeiro 21/10/2013

08:46:43
A EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP apresentou a

documentação original de acordo com o edital.
Pregoeiro 21/10/2013

08:47:09
Adjudico o objeto a empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA -

EPP no valor total de R$ 292.000,00.
Pregoeiro 21/10/2013

08:47:24
Está encerrada a sessão.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 16/10/2013
10:03:48 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

16/10/2013
10:06:52 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/10/2013 às 10:28:00.

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 08:47 horas do dia 21 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
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MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   

javascript:self.print()

