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450107.352013.8165.5110.13540732549.569

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00035/2013 

Às 09:01 horas do dia 29 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 050.000.720/2013, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 24 (vinte e quatro)
veículos automotores de passeio tipo hatch, 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: VEÍCULO PASSEIO
Descrição Complementar: veículo automotivo tipo hatch, zero quilômetro, ano de fabricação correspondente a data da
assinatura do contrato, capacidade para cinco (05) ocupantes, motor movido à gasolina ou flex (gasolina/etanol), de acordo com
as normas estabelecidas pelo PROCONVE e todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. (Demais
caraterísticas no Anexo I do Edital)
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 24 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 996.672,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 999.630,0000 e com valor negociado a R$
883.200,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO PASSEIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
04.104.117/0007-61 NISSAN DO BRASIL

AUTOMOVEIS LTDA
Não Não 24 R$ 41.800,0000 R$ 1.003.200,0000 28/11/2013

18:22:41
Marca: MARCH 1.6 S 
Fabricante: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NISSAN MARCH 1.6 S Motorização: cilindrada mínima de 1.598 cm3; potência
de 111 CVs (ABNT) quando abastecido com gasolina; cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 15,1 mkgf; alimentação:
convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, com 05 (cinco) à frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema
de freio: disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseira; direção: elétrica; sistema elétrico: bateria com no
mínimo de 45 Ah, combustível: flex (gasolina/etanol em qualquer proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o
sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e passageiro); dimensões: entre-eixos: 2.450 mm;
comprimento: 3.780 mm; Largura: 1.665 mm; altura: 1.528 mm; compartimento de carga: 265 litros; tanque de
combustível: 41 litros; marcador de temperatura, combustível. Possui cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três)
pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles elétricos; rádio CD player mp3, com entrada USB, quatro
alto falantes devidamente instalados, protetor de carter e câmbio; encosto de cabeça em todos os bancos: sendo 02 nos
bancos dianteiros e 02 no banco traseiro; equipado com película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro, certificada
pelos órgão reguladores (G20); limpador e lavador do vidro da porta traseira; desembaçador (vidro traseiro térmico); ar
condicionado de fábrica; travas elétricas nas 04 portas; acionamento elétrico dos vidros nas 04 portas; sistema de alarme
anti-furto, acionado através de controle remoto; sensor de estacionamento com 04 pontos, pintados na cor do veículo e
display fixado no painel frontal em local de fácil visibilidade. Equipamentos de série não especificados e exigidos pelo
CONTRAN. Pintados em diversas cores metálicas (a escolher) no padrão original de fábrica e de linha atual de produção,
serão entregues emplacados, com seguro obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas,
com as duas primeiras revisões gratuitas (peças e mão de obra) conforme manual do fabricante; com película de proteção
solar nos vidros laterais e traseiro G20; possui sensores de estacionamento traseiro com 04 pontos pintados na cor do
veículo e display em led fixado no painel frontal em local de fácil visualização. Garantia de 03 (três) anos sem limite de
quilometragem para todos os veículos incluindo os acessórios considerados de série e demais equipamentos eletrônicos. Os
veículos serão entregues no prazo máximo de 90 dias corridos, prontos para uso, a contar do recebimento da Nota de
Empenho. Todas as demais exigência do Edital e seus Anexos fazem parte desta proposta.

16.701.716/0001-56 FIAT AUTOMOVEIS
SA

Não Não 24 R$ 46.390,0000 R$ 1.113.360,0000 12/11/2013
18:41:18

Marca: FIAT/PALIO 1.6 16V 
Fabricante: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de fabricação nacional, marca FIAT AUTOMÓVEIS S.A, modelo PALIO
1.6 L 16V FLEX, conforme descritivo técnico abaixo: Motorização: cilindrada de 1.598 cm3; potência de 115 CVs (ABNT)
considerando o abastecimento com gasolina; cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 16,2 mkgf considerando o
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abastecimento com gasolina; alimentação: convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, sendo 05 (cinco)
marchas à frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema de freio: disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseira;
direção: hidráulica; sistema elétrico: bateria com 45 Ah, combustível: gasolina ou flex (gasolina / etanol em qualquer
proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista
e passageiro); dimensões: entre-eixos: 2.420 mm; comprimento: 3.875 mm; Largura: 1.670 mm; altura: 1.513 mm;
compartimento de carga: 280 litros; tanque de combustível: 48 litros; marcador de temperatura, combustível. Possui cintos
de segurança traseiros laterais de 03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles elétricos; rádio
CD player mp3, com entrada USB, quatro alto falantes devidamente instalados, protetor de carter e câmbio; encosto de
cabeça em todos os bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e 03 no banco traseiro; equipado com película de proteção
solar nos vidros laterais e traseiro, certificada pelos órgão reguladores (G20); limpador e lavador do vidro da porta traseira;
desembaçador (vidro traseiro térmico); ar condicionado de fábrica; travas elétricas nas 04 portas; acionamento elétrico dos
vidros nas 04 portas; sistema de alarme anti-furto, acionado através de controle remoto; sensor de estacionamento com 04
pontos, pintados na cor do veículo e display fixado no painel frontal em local de fácil visibilidade. Possui os equipamentos de
série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. DISPOSIÇÕES FINAIS E COMUNS A TODOS OS VEÍCULOS As viaturas
serão pintadas em diversas cores metálicas no padrão original de fábrica e de linha atual de produção, na proporção de seis
viaturas cor prata, seis na cor cinza, seis na cor grafite e seis na cor preta; serão entregues emplacados, com seguro
obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas, com as duas primeiras revisões gratuitas
(peças e mão de obra) conforme manual do fabricante; com película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro G20;
possuir sensores de estacionamento traseiro com 04 pontos pintados na cor do veículo e display em led fixado no painel
frontal em local de fácil visualização. GARANTIA E PRAZO CONTRATUAL Garantia de 03 (três) anos sem limite de
quilometragem para todos os veículos incluindo os acessórios considerados de série e demais equipamentos eletrônicos,
desde que, observadas e cumpridas as normas dos livretes assistências de garantia que acompanham os veículos. DA
ENTREGA Os veículos estarão acompanhados das respectivas notas fiscais, termos de garantia, manuais de instruções
(necessários à operação dos mesmos) todos em língua portuguesa; os veículos deverão ser isentos do IPI, conforme
preconiza o inciso II do art. 12, da Lei 9.493/97 e suas alterações. As garantias do fornecimento atende as normas
previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor; Os veículos serão entregues no
prazo máximo de 90 dias corridos, prontos para uso, a contar do recebimento da Nota de Empenho, em horário comercial,
das 08h00 às 17h00, e serão transportados em veículo exclusivo e apropriado para o transporte dos veículos descritos no
Termo de Referência, com frete e encargos devidamente pagos pela empresa vencedora. Os veículos fornecidos não serão
entregues rodando. Entregaremos o veículo zero quilômetro no pátio da GETRAM, sito SIA trecho 04, lote 1480, Brasília-DF.

08.242.148/0001-44 BANDEIRANTES
NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS
LTDA - EPP

Sim Sim 24 R$ 52.285,0000 R$ 1.254.840,0000 29/11/2013
08:55:07

Marca: Sandero 
Fabricante: Renault 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: veículo automotivo tipo hatch, zero quilômetro, ano de fabricação
correspondente a data da assinatura do contrato, capacidade para cinco (05) ocupantes, motor movido à gasolina ou flex
(gasolina/etanol), de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE e todos os equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito. (Demais caraterísticas no Anexo I do Edital)

67.405.936/0001-73 PEUGEOT-CITROEN
DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA

Não Não 24 R$ 57.000,0000 R$ 1.368.000,0000 11/11/2013
17:03:23

Marca: 308 ACTIVE 5P 1.6 FX 
Fabricante: PEUGEOT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEUGEOT 308 ACTIVE 5P 1.6 FX 13/14 + PM Motorização: cilindrada de 1.6 L;
potência de 115 CVs (ABNT) considerando o abastecimento com gasolina; cilindros: 04 (quatro); torque: 15,5 mkgf
considerando o abastecimento com gasolina; alimentação: convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual com
05 (cinco) à frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema de freio: disco nas quatro rodas; direção: eletro-hidráulica;
sistema elétrico: bateria com no 45 Ah, combustível: flex (gasolina / etanol em qualquer proporção); alternador e
cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e passageiro);
dimensões: entre-eixos: 2.608 mm; comprimento: 4.276mm; Largura: 1.815 mm; altura: 1.498 mm; compartimento de
carga: 430 litros; tanque de combustível: 60 litros; marcador de temperatura, combustível. Possuirão cintos de segurança
traseiros laterais de 03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles elétricos; rádio CD player
mp3, com entrada USB, quatro alto falantes devidamente instalados, protetor de carter e câmbio; encosto de cabeça em
todos os bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e 03 no banco traseiro; equipado com película de proteção solar nos
vidros laterais e traseiro, certificada pelos órgão reguladores (G20); limpador e lavador do vidro da porta traseira;
desembaçador (vidro traseiro térmico); ar condicionado de fábrica; travas elétricas nas 04 portas; acionamento elétrico dos
vidros nas 04 portas; sistema de alarme anti-furto, acionado através de controle remoto; sensor de estacionamento com 04
pontos, pintados na cor do veículo e display fixado no painel frontal em local de fácil visibilidade. Possuirão os equipamentos
de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. DISPOSIÇÕES FINAIS E COMUNS A TODOS OS VEÍCULOS Serão
pintados em diversas cores metálicas no padrão original de fábrica e de linha atual de produção, na proporção de seis
viaturas cor prata, seis na cor cinza, seis na cor grafite e seis na cor verde escuro; serão entregues emplacados, com
seguro obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas, com as duas primeiras revisões
gratuitas (peças e mão de obra) conforme manual do fabricante; com película de proteção solar nos vidros laterais e
traseiro G20; possuirão sensores de estacionamento traseiro com 04 pontos pintados na cor do veículo e display em led
fixado no painel frontal em local de fácil visualização.

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

Sim Sim 24 R$ 100.000,0000 R$ 2.400.000,0000 28/11/2013
18:42:39

Marca: PEUGEOT 
Fabricante: PEUGEOT DO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO; PEUGEOT 207 veículo automotivo tipo hatch, zero quilômetro, ano
de fabricação correspondente a data da assinatura do contrato, capacidade para cinco (05) ocupantes, motor movido à
gasolina ou flex (gasolina/etanol), Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3; potência mínima de 89 CVs (ABNT)
quando abastecido com gasolina; cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 13,0 mkgf; alimentação: convencional, por injeção
eletrônica; transmissão: manual, automática ou automatizada, se manual com no mínimo 05 (cinco) à frente e uma à ré;
tração: dianteira; sistema de freio: disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseira, podendo ser freio a disco nas
quatro rodas; direção: hidráulica ou elétrica; sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível: gasolina ou
flex (gasolina/etanol em qualquer proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança:
freios ABS no mínimo; air bag duplo (motorista e passageiro) no mínimo; dimensões: entre-eixos: 2.400 mm no mínimo;
comprimento: 3.775 mm no mínimo; Largura: 1.665 mm no mínimo; altura: 1.450 mm no mínimo; compartimento de
carga: 265 litros no mínimo; tanque de combustível: 41 litros no mínimo; marcador de temperatura, combustível. Deverão
possuir cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles
manuais ou elétricos; rádio CD player mp3, com entrada USB, quatro alto falantes devidamente instalados, protetor de
carter e câmbio; encosto de cabeça em todos os bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e ao menos 02 no banco traseiro;
equipado com película de proteção solar nos vidros laterais e traseiro, certificada pelos órgão reguladores (G20); limpador e
lavador do vidro da porta traseira; desembaçador (vidro traseiro térmico); ar condicionado de fábrica; travas elétricas nas
04 portas; acionamento elétrico dos vidros nas 04 portas; sistema de alarme anti-furto, acionado através de controle
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remoto; sensor de estacionamento com 04 pontos, pintados na cor do veículo e display fixado no painel frontal em local de
fácil visibilidade. Deverão possuir os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN.

15.484.936/0001-02 COMERCIAL ELZA
AMARAL - EIRELI

Sim Sim 24 R$ 125.000,0000 R$ 3.000.000,0000 12/11/2013
14:33:02

Marca: marca 
Fabricante: fabrica 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: veículo automotivo tipo hatch, zero quilômetro, ano de fabricação
correspondente a data da assinatura do contrato, capacidade para cinco (05) ocupantes, motor movido à gasolina ou flex
(gasolina/etanol), de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE e todos os equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito. (Demais caraterísticas no Anexo I do Edital)

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

Sim Sim 24 R$ 300.000,0000 R$ 7.200.000,0000 13/11/2013
08:57:38

Marca: Renult Sandero 1.6 
Fabricante: Renult Sandero 1.6 4p 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3; potência mínima de 92 CVs
(ABNT) considerando o abastecimento com gasolina; cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 13,2 mkgf considerando o
abastecimento com gasolina; alimentação: convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, automática ou
automatizada, se manual com no mínimo 05 (cinco) à frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema de freio: disco nas
rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseira, podendo ser freio a disco nas quatro rodas; direção: hidráulica ou elétrica;
sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível: gasolina ou flex (gasolina / etanol em qualquer proporção);
alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS no mínimo; air bag duplo (motorista e
passageiro) no mínimo; dimensões: entre-eixos: 2.400 mm no mínimo; comprimento: 3.775 mm no mínimo; Largura:
1.670 mm no mínimo; altura: 1.450 mm no mínimo; compartimento de carga: 270 litros no mínimo; tanque de
combustível: 45 litros no mínimo; marcador de temperatura, combustível. Deverão possuir cintos de segurança traseiros
laterais de 03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; rádio CD player
mp3, com entrada USB, quatro alto falantes devidamente instalados, protetor de carter e câmbio; encosto de cabeça em
todos os bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e ao menos 02 no banco traseiro; equipado com película de proteção solar
nos vidros laterais e traseiro, certificada pelos órgão reguladores (G20); limpador e lavador do vidro da porta traseira;
desembaçador (vidro traseiro térmico); ar condicionado de fábrica; travas elétricas nas 04 portas; acionamento elétrico dos
vidros nas 04 portas; sistema de alarme anti-furto, acionado através de controle remoto; sensor de estacionamento com 04
pontos, pintados na cor do veículo e display fixado no painel frontal em local de fácil visibilidade. Deverão possuir os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Renult Sandero 1.6 4p 2013-2014

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.003.200,0000 04.104.117/0007-61 29/11/2013 09:01:27:957
R$ 2.400.000,0000 06.177.772/0001-80 29/11/2013 09:01:27:963
R$ 1.368.000,0000 67.405.936/0001-73 29/11/2013 09:01:27:963
R$ 1.254.840,0000 08.242.148/0001-44 29/11/2013 09:01:27:963
R$ 1.113.360,0000 16.701.716/0001-56 29/11/2013 09:01:27:963
R$ 7.200.000,0000 17.561.197/0001-30 29/11/2013 09:01:27:967
R$ 3.000.000,0000 15.484.936/0001-02 29/11/2013 09:01:27:967
R$ 1.265.119,2000 67.405.936/0001-73 29/11/2013 11:03:31:837
R$ 1.000.000,0000 06.177.772/0001-80 29/11/2013 11:03:48:517
R$ 996.672,0000 06.177.772/0001-80 29/11/2013 11:30:07:223
R$ 996.600,0000 06.177.772/0001-80 29/11/2013 11:33:07:977
R$ 999.630,0000 04.104.117/0007-61 29/11/2013 11:33:55:320

R$ 1.200.000,0000 08.242.148/0001-44 29/11/2013 11:34:34:897

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 29/11/2013
11:01:38 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

29/11/2013
11:19:43 Batida iminente. Data/hora iminência: 29/11/2013 11:34:43.

Encerrado 29/11/2013
11:40:22 Item encerrado

Recusa 29/11/2013
12:29:46

Recusa da proposta. Fornecedor: GCX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
06.177.772/0001-80, pelo melhor lance de R$ 996.600,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do
produto ofertado não atender as especificações contidas no Edital.

Aceite 29/11/2013
16:33:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
04.104.117/0007-61, pelo melhor lance de R$ 999.630,0000 e com valor negociado a R$ 883.200,0000.
Motivo: Conforme negociação realizada p/meio do Chat a empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
- CNPJ 04.104.117/0007-61 ajustou o valor de sua proposta para o valor de R$ 883.200,00 (oitocentos e
oitenta e três mil e duzentos reais).

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

29/11/2013
16:33:58

Convocado para envio de anexo o fornecedor NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:
04.104.117/0007-61.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

29/11/2013
16:55:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA,
CNPJ/CPF: 04.104.117/0007-61.

Habilitado 29/11/2013 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ/CPF:
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17:29:20 04.104.117/0007-61

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 29/11/2013
09:02:11

Senhores licitantes, bom dia! Está aberta a Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº 35/2013-
SSP que tem por objeto a aquisição de 24 (vinte e quatro) veículos de passeio tipo hatch,

conforme especificações e quantidades contidas no edital e em seus anexos.
Pregoeiro 29/11/2013

09:03:43
Nesse primeiro momento procederemos à análise das propostas encaminhadas pelos

participantes e pontualmente às 11h00m iniciaremos a etapa de disputa com a abertura dos
itens para lances.

Pregoeiro 29/11/2013
09:04:31

Lembramos a todos que a simples participação na licitação importa total, irrestrita e
irretratável submissão dos proponentes às condições do Edital.

Pregoeiro 29/11/2013
09:48:44

Alerto aos senhores participantes que conforme disposto nos itens 5.5 (b) do edital e 9.1 do
anexo I (termo de referência) os veículos ofertados deverão estar isentos do IPI (imposto

sobre produtos industrializados).
Pregoeiro 29/11/2013

11:02:00
Informo que o item (1) se encontra aberto para a disputa.

Pregoeiro 29/11/2013
11:02:28

Solicito que efetuem seus lances imediatamente e não esperem pelo aviso de iminência ou o
período de encerramento aleatório.

Pregoeiro 29/11/2013
11:06:49

Senhores fornecedores, estamos aguardando os seus melhores lances!

Pregoeiro 29/11/2013
11:12:43

Senhores fornecedores, efetuem seus melhores lances! Observem que o melhor lance ofertado
ainda se encontra acima do valor estimado para o item.

Pregoeiro 29/11/2013
11:16:35

Em razão do baixo volume de lances ofertados, comunico aos senhores participantes que em
instantes o item será posto em iminência para encerramento.

Sistema 29/11/2013
11:19:43

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:34 de 29/11/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 29/11/2013
11:21:18

Senhores licitantes, o item (01) se encontra em iminência para encerramento, aproveitem
para ofertarem seus melhores lances enquanto resta tempo.

Pregoeiro 29/11/2013
11:30:27

Senhores licitantes, continuamos aguardando seus melhores lances. Alerto que caso não
sejam atingidos lances dentro da margem estimada para a contratação o item será

considerado fracassado.
Pregoeiro 29/11/2013

11:36:15
Senhores licitantes, não contem com a sorte. Já estamos no prazo de encerramento aleatório.

Ofertem o quanto antes os seus melhores lances
Pregoeiro 29/11/2013

11:40:22
Senhores licitantes, ofertem lances ainda que intermediários para se manterem em condição

de disputa.
Sistema 29/11/2013

11:40:44
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 29/11/2013
11:41:11

a qualquer momento o item será automaticamente encerrado pelo sistema. Portanto enviem o
quanto antes a sua melhor oferta

Pregoeiro 29/11/2013
11:51:12

Senhores licitantes, está encerrada a fase de disputa de lances. Solicito que permaneçam
atentos as chamadas e avisos de convocação que serão realizadas por meio do “chat” em

prosseguimento ao certame.
Pregoeiro 29/11/2013

11:55:06
Para GCX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, verificamos que a
empresa (GCX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP) é provisóriamente detentora do
melhor lance para o item 1, razão pela qual perguntamos: 1º) Sua proposta é exeqüível e

atende a todas as especificações e exigências contidas no edital para o item ?
06.177.772/0001-

80
29/11/2013
12:00:06

Bom dia Senhor Pregoeiro. Afirmamos com veemência ao senhor e toda a sua comissão que
nossa proposta é exequível e atende a todas exigências contidas neste Edital.

Pregoeiro 29/11/2013
12:11:10

Para GCX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, as especificações
obtidas por meio do site do Fabricante (Peugeot) indicam que o produto ofertado (modelo

207) não atende aos critérios mínimos exigidos quanto a: 1) capacidade do compartimento de
carga 245 litros; 2) cilindrada 1360 Cm³; 3) potência máxima 82 CV e; 4) torque 12,85 mkgf,

diferentemente do descrito em sua proposta.
Pregoeiro 29/11/2013

12:14:43
Para GCX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Por favor confirme se nosso

entendimento está correto.
06.177.772/0001-

80
29/11/2013
12:20:52

Sr. Pregoeiro, verificando o catálogo do veículo, obtivemos a informação que o nosso veículo
não atente ao disposto em Edital. Peço minha DESCLASSIFICAÇÃO deste certame e peço
também desculpas ao senhor pelos transtornos causados. Mesmo assim, agradeço pela

oportunidade.
Pregoeiro 29/11/2013

12:27:58
Para GCX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Sua proposta será recusada em razão do

produto ofertado não atender as especificações contidas no Edital.
Pregoeiro 29/11/2013

16:20:50
Para NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - Senhor licitante (NISSAN DO BRASIL

AUTOMÓVEIS LTDA), com fundamento ao disposto nos itens 6.5 bem como 5.8 do edital,
pergunto: 1) qual o menor valor unitário e total que sua empresa pode ofertar para podermos

fechar negócio ?
04.104.117/0007-

61
29/11/2013
16:23:47

Sr. pregoeiro, propomos R$ 36.800,00 por veículo, totalizando R$ 883.200,00, sendo este
nosso melhor preço possível.

Pregoeiro 29/11/2013 Para NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - Sua proposta é exeqüível e atende a todas as
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16:24:28 especificações e exigências contidas no edital para o item ?
04.104.117/0007-

61
29/11/2013
16:29:50

Sim.

Sistema 29/11/2013
16:33:58

Senhor fornecedor NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 04.104.117/0007-61,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 29/11/2013
16:36:16

Para NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - Senhor fornecedor, solicito o encaminhamento
de sua proposta atualizada (refletindo os valores negociados para o item) e a documentação
conforme dispõe o item 7 e subitens do edital. Para sua informação a convocação do anexo

está aberta no sistema Comprasnet.
Sistema 29/11/2013

16:55:52
Senhor Pregoeiro, o fornecedor NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF:

04.104.117/0007-61, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 29/11/2013

17:27:27
Informo que a empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ 04.104.117/0007-61
enviou a documentação de habilitação e a proposta ajustada ao valor negociado por ocasião

da convocação de anexo feita no sistema ComprasNet cumprindo todas as exigências contidas
no edital sendo, portanto, considerada habilitada.

Sistema 29/11/2013
17:29:20

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 29/11/2013
17:30:24

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/11/2013 às 17:52:00.

Pregoeiro 29/11/2013
17:56:41

Para NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - Conforme estabelece o item 5.5 do edital,
solicitamos encaminhar sua proposta ajustada ao valor negociado bem como os originais ou

cópias autenticadas dos documentos de habilitação descritos no item 7 do mesmo diploma, no
prazo de 3 dias úteis na Comissão Permanente de Licitação da SSP/DF, situada no Setor de

Administração Municipal - SAM Conjunto “A” Bloco “
04.104.117/0007-

61
29/11/2013
18:01:45

Sr. pregoeiro, a documentação será encaminhada como requerido, obrigado.

Pregoeiro 29/11/2013
18:03:32

Declaro a empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA - CNPJ 04.104.117/0007-61,
vencedora do certame por ter cumprido as exigências contidas no instrumento convocatório.
Conforme estabelece o item 5.5 do edital, a referida empresa deverá protocolar sua proposta
ajustada ao valor negociado bem como os originais ou cópias autenticadas dos documentos de

habilitação descritos no item 7 do mesmo diploma, no prazo de 3 dias úteis na Comissão
Permanente d

Pregoeiro 29/11/2013
18:04:21

de Licitação da SSP/DF, situada no Setor de Administração Municipal - SAM Conjunto “A” Bloco
“A”, Edifício Sede da SSP/DF, 1º Andar, sala 109. Telefone (61) 3441-8814, CEP 70.620-000,

Brasília - DF.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 29/11/2013 17:29:20 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

29/11/2013 17:30:24 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/11/2013 às 17:52:00.

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 16:08 horas do dia 03 de dezembro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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Pregoeiro Oficial
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