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450107.272013.3721.4958.2100.525

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00027/2013 

Às 08:02 horas do dia 22 de novembro 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
050.000.416/2013, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00027/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de concessionária da marca IVECO, para prestação de serviços com fornecimento de peças e acessórios
genuínos, na ocasião das revisões preventivas e corretivas para os veículos que compõem a frota da Secretaria de Estado
de Segurança Pública do Distrito Federal. 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: Instalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo
Descrição Complementar: prestação de serviços com fornecimento de peças e acessórios genuínos, na ocasião das
revisões preventivas e corretivas para os veículos que compõem a frota da Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Distrito Federal
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 26.347,7200 Situação: Cancelado na aceitação

Histórico
Item: 1 - Instalação / Manutenção - Peça / Acessório de Veículo Automotivo

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 Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

16.962.767/0001-31 JOSE ROBERTO
SALGUEIRO
ROCHA - ME

Sim Sim 1 1,0000 % R$ 26.084,2428 12/11/2013
12:39:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços com fornecimento de peças e acessórios
genuínos, na ocasião das revisões preventivas e corretivas para os veículos que compõem a frota da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

04.689.638/0001-32 RR GUILHERME
AUTOMOVEIS
LTDA - ME

Sim Sim 1 1,0000 % R$ 26.084,2428 21/11/2013
09:51:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços com fornecimento de peças e acessórios
genuínos, na ocasião das revisões preventivas e corretivas para os veículos que compõem a frota da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal

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

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
1,0000 % R$ 26.084,2428 16.962.767/0001-31 22/11/2013 08:02:16:780
1,0000 % R$ 26.084,2428 04.689.638/0001-32 22/11/2013 08:02:16:793
1,5000 % R$ 25.952,5042 16.962.767/0001-31 22/11/2013 09:09:21:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 22/11/2013
08:32:33 Item aberto.

Iminência de 22/11/2013 Batida iminente. Data/hora iminência: 22/11/2013 09:19:04.
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Encerramento 08:59:04

Encerrado 22/11/2013
09:34:11 Item encerrado

Recusa 22/11/2013
09:38:50

Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE ROBERTO SALGUEIRO ROCHA - ME, CNPJ/CPF:
16.962.767/0001-31, pelo melhor lance de 1,5000%. Motivo: Proposta recusada por encontrar-
se acima do percentual estimado (3,5%) e pela licitante não ser concessionária de veículos da
marca iveco conforme determina o objeto da licitação.

Recusa 22/11/2013
09:39:01

Recusa da proposta. Fornecedor: RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:
04.689.638/0001-32, pelo melhor lance de 1,0000%. Motivo: Proposta recusada por encontrar-
se acima do percentual estimado (3,5%) e pela licitante não ser concessionária de veículos da
marca iveco conforme determina o objeto da licitação.

Cancelado na
aceitação

22/11/2013
09:48:36

Item cancelado na aceitação. Motivo: As duas propostas ofertados foram recusadas por
encontrarem-se ABAIXO do percentual estimado (3,5) e pelo fato de as duas licitantes
participantes deste certame não serem concessionárias de veículos da marca iveco conforme
determina o objeto da licitação.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 22/11/2013
08:02:46

Bom dia!

Pregoeiro 22/11/2013
08:03:12

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 27/2013-SSPDF

Pregoeiro 22/11/2013
08:04:51

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 22/11/2013

08:30:48
e

Pregoeiro 22/11/2013
08:31:01

Passarei para a fase de lances.

Pregoeiro 22/11/2013
08:32:14

Ofertem melhores lances desde já, observando que é necessário que o percentual de
desconto seja maior do que o estimado por esta Administração.

Sistema 22/11/2013
08:32:33

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.
Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 22/11/2013
08:38:28

senhores ofertem percentuais maiores do que o estimado para que a licitação não seja
fracassada.

Pregoeiro 22/11/2013
08:46:01

Senhores por favor preciso que ofertem lances com descontos superiores ao estimado.

Pregoeiro 22/11/2013
08:46:46

Não confiem no período de iminência ofertem desde já seus melhores lances com
percentuais de descontos superiores ao estimado.

Pregoeiro 22/11/2013
08:52:39

Em alguns instantes estarei abrindo o tempo de iminência, por favor ofertem
percentuais de desconto superiores ao estimado desde já.

Sistema 22/11/2013
08:59:05

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:19 de 22/11/2013, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro 22/11/2013
08:59:42

Senhores já estamos no período de iminência ofertem seus melhores lances desde já.

Pregoeiro 22/11/2013
09:12:13

Senhores o desconto ainda esta em desacordo com o estimado, ofertem melhores
descontos.

Pregoeiro 22/11/2013
09:21:08

Senhores licitantes a Administração decessita de descontos percentuais superiores a
3,5%; visto a pesquisa de mercado e de descontos percentuais praticados na

Administração.
Pregoeiro 22/11/2013

09:22:01
Senhores não percam a oportunidade de vencerem a licitação ofertem descontoe

percentuais superiores a 3,5%.
Pregoeiro 22/11/2013

09:23:03
Já nos encontramos no encerramento aleatório por favor ofertem suas melhores

propostas com descontos percentuais acima de 3,5%.
Sistema 22/11/2013

09:34:33
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 22/11/2013
09:40:42

Senhores licitantes as duas propostas ofertados foram recusadas por encontrarem-se
abaixo do percentual estimado (3,5%) e pelo fato de as duas licitantes participantes

deste certame não serem concessionárias de veículos da marca iveco conforme
determina o objeto da licitação.

Pregoeiro 22/11/2013
09:43:17

Desta forma a licitação restou FRACASSADA.

Pregoeiro 22/11/2013
09:43:29

Está encerrada a sessão.



08/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp 3/3

Sistema 22/11/2013
09:48:36

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 22/11/2013
09:51:54

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/11/2013 às
10:13:00.

Pregoeiro 22/11/2013
09:54:20

Senhores desculpe-me a mensagem informando o encerramento da sessão, pois
mesmo sendo recusadas as propostas conforme motivação exposta, os senhores

possuem o direito de apresentar intenção de recurso, desta forma já está aberto o
prazo para os senhores se manifestarem.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 22/11/2013
09:48:36 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

22/11/2013
09:51:54

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/11/2013 às
10:13:00.

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 10:31 horas do dia 22 de novembro de 2013,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Pregoeiro Oficial

MARIA DA PENHA DE MEDEIROS ALVES
Equipe de Apoio

JOSE ROBERTO DA SILVA
Equipe de Apoio
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