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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 00028/2013 

Às 08:02 horas do dia 06 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 050.000.273/2013, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aquisição de 75
(setenta e cinco) veículos, sendo 30 (trinta) pick-ups caracterizadas com cela; 05 (cinco) píck-ups caracterizados sem cela, com
capota em fibra; 20 (vinte) veículos de passeio do tipo hatch caracterizados e 20 (vinte) veículos de passeio do tipo hatch
descaracterizados. 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 TRANSPORTE PRESO
Descrição Complementar: VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PRESOS: tipo pick-up; fabricação nacional ou estrangeira: se
estrangeira, desde que exista concessionária dentro do Distrito Federal; 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 mínima para 900
litros; transmissão mecânica ou automática, se mecânica, com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré; com sistema de
tração no mínimo 4X2; direção hidráulica ou elétrica 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 d EBD),
ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados eletronicamente; motor movido à gasolina, flex ou diesel, de acordo com as
normas estabelecidas pelo PROCONVE; com potência minima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor, conforme Anexo I
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 3.556.980,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 3.280.000,0000 e com valor negociado a R$
3.249.999,9000 .

Item: 2
Descrição: VEÍCULO PICK-UP
Descrição Complementar: VEÍCULO PICK-UP COM CAPOTA EM FIBRA: o presente termo de referência tem por objetivo à
aquisição de 05 (cinco) veículos. Veículo automotivo de fabricação nacional ou estrangeira, se estrangeira, desde que exista
concessionária dentro do Distrito Federal; tipo pick-up; zero quilômetro, ano de fabricação correspondente a data da assinatura
do contrato; capacidade para cinco (05) ocupantes excluindo a parte destinada ao transporte de cargas; motor movido a
gasolina/flex ou diesel, de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE e todos os equipamentos exigidos pelo Código
Nacional de Trânsito. Com capota em fibra com as seguintes descrições: capota em fibra de vidro na altura da cabina; tampa
traseira superior em fibra equipada com molas a gás para sustentação; vidros panorâmicos fixos dianteiro, laterais e na tampa
traseira superior, com moldura, sendo todas com película fumê; deverá possuir tranca chaveada na tampa traseira da capota; a´
capota deverá ser pintada na mesma cor do veículo, mais detalhes no Anexo I do edital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 468.400,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R$ 490.000,0000 e com valor negociado a R$
468.000,0000 .

Item: 3
Descrição: VEÍCULO PASSEIO
Descrição Complementar: VEÍCULOS DE PASSEIO DO TIPO HATCH: veículo automotivo de fabricação nacional ou estrangeira,
se estrangeira, desde que exista concessionária dentro do Distrito Federal; zero quilômetro, ano de fabricação correspondente a
data da assinatura do contrato, capacidade para cinco (05) ocupantes, motor movido à gasolina ou flex, de acordo com as
normas estabelecidas pelo PROCONVE e todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, mais detalhes no
Anexo I do Edital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 896.760,0000 Situação: Aceito e Habilitado
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Aceito para: FIAT AUTOMOVEIS SA, pelo melhor lance de R$ 876.500,0000 .

Item: 4
Descrição: VEÍCULO PASSEIO
Descrição Complementar: VEÍCULOS DE PASSEIO DO TIPO HATCH DESCARACTERIZADO: veículo automotivo de fabricação
nacional ou estrangeira, se estrangeira, desde que exista concessionária dentro do Distrito Federal; tipo hatch, zero quilômetro,
ano de fabricação correspondente a data da assinatura do contrato, capacidade para cinco (05) ocupantes, motor movido a
gasolina ou flex, de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE e todos os equipamentos exigidos pelo Código Nacional
de Trânsito, mais detalhes no Anexo I do Edital
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 764.900,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RENAULT DO BRASIL S.A, pelo melhor lance de R$ 660.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO TRANSPORTE PRESO

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
54.305.743/0011-70 MMC

AUTOMOTORES
DO BRASIL
LTDA

Não Não 30 R$ 118.500,0000 R$ 3.555.000,0000 05/11/2013
15:29:47

Marca: MITSUBISHI 
Fabricante: MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PRESOS: tipo pick-up; fabricação
nacional; 0 km, data de fabricação no mínimo da assinatura do contrato, 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; capacidade
de carga 950 kg e compartimento de carga(caçamba)com capacidade volumétrica 1.040 litros transmissão mecânica de5
velocidades à frente e 1 à ré; sistema de tração 4X2; direção hidráulica original de fábrica; freio a disco nas rodas
dianteiras e tambor nas traseiras, (ABS d EBD) ambos atuantes nas 4 rodas e gerenciados eletronicamente; motor flex,
de acordo com normas do PROCONVE; potência de 138 cv (ABNT) na gasolina e 142 cv (ABNT) no Alcool; torque de 21,0
mkgf Gasolina e 22,0 mkgf Álcool; cilindradas de 2.351 cm3; tanque de combustível com capacidade 90 litros; capacidade
de transporte de 5 passageiros incluindo o motorista; bancos dianteiros individuais; cintos de segurança dianteiros de 03
pontos, traseiros laterais de 03 pontos e traseiro central sub-abdominal; air-bag frontal para motorista e passageiro;
pneus 225/75 R16 utilização mista em asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente;
distância entre eixos de 3.000 mm; suspensão traseira reforçada originalmente, dimensionada à transformação
implantada no veículo; limpador de pára-brisa dianteiro com temporizador; espelhos retrovisores esquerdo e direito
elétricos; travas elétricas das portas; alarme com 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;
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; ventilador/desembaçador com
ar quente; 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 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 (exceto banco traseiro central)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 n° 197/06 do CONTRAN;
estribos laterais tubulares próximo as portas, na cor preta-fosco, com superfície antiderrapante, montado sobre uma
estrutura de aço resistente, suporta a subida de pessoas no veículo, conforme a especificação e material recomendado
pelo fabricante do veículo. SINALIZADOR VISUAL, SINALIZADOR ACÚSTICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
ESTROBOSCÓPICA, RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL UHF/VHF, CELA, COMPARTIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS: bancos
estofados da cabine revestidos em courvin para automóveis com reforço nas áreas de maior desgaste (abas laterais dos
bancos), para comportar no mínimo 5 ocupantes incluindo o motorista; farol localizador móvel, para ligação na tomada do
acendedor, com fio liso de 15 metros no mínimo; película automotiva nos vidros laterais em nível G20. Todos
equipamentos obrigatórios e exigidos pelo Código Nacional de Trânsito e demais equipamentos de série conforme catálogo
ora não especificados; 05 veículos pintados na cor preta padrão original de fábrica, grafismo padrão da DPOE/SSP-DF; 25
veículos na cor branca padrão original de fábrica, grafismo padrão da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal
e órgãos vinculados, conforme quantidades a seguir: 03 (três) CIR; 05 (cinco) CDP; 03 (três) PDF I; 03 (três) PDF II; 02
(dois) CPP; 03 (três) PFDF; 01 (um) GFAP; 05 (cinco) SSP/DF; os veículos serão entregues com tanques cheios, isentos
do IPI conforme legislação vigente e suas alterações, emplacados, seguro obrigatório quitado e todas taxas para
licenciamento devidamente quitadas; com as duas primeiras revisões gratuitas (peças e mão de obra) conforme manual
do fabricante; serão entregues com película de proteção solar nos vidros laterais G20; possuirão sensores de
estacionamento traseiro com 04 pontos e display em led fixado no painel frontal em local de fácil visualização. Marca:
Mitsubishi Modelo: L200 TRITON GL FLEX

59.275.792/0001-50 GENERAL
MOTORS DO
BRASIL LTDA

Não Não 30 R$ 128.000,0000 R$ 3.840.000,0000 05/11/2013
16:01:56

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova S10 -CABINE Dupla - Motor 2.4L Flex 4X2 2013/2014 - Fabricação
nacional, zero km, com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato, carroceria em aço e original de
fábrica,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 mínima para 900 litros, transmissão mecânica ou automática, se mecânica, com no mínimo cinco velocidades
à frente e uma à ré; com sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica ou elétrica original de fábrica; freio a disco
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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 d EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados eletronicamente; motor movido à
gasolina, flex ou diesel, de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE; com potência minima de 138 (cento e
trinta e oito) cavalos-vapor (ABNT); torque mínimo de 21,0 mkgf; cilindradas mínimas de 1.968 cm3; 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; air-bag frontal para motorista e passageiro no
mínimo; pneus com banda de rodagem mínima de 225/75 R16, de utilização mista em asfalto e estrada de terra; ar
condicionado de fábrica integrado frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000 mm; 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; AC/ DH / ABS nas 4 rodas / Air bag duplo /
Computador de bordo / alarme / Vidros, travas e retrovisores externos elétricos / Faróis de neblina / Rodas de alumínio
16", banco do motorista com regulagem de altura, bancos com acabamento superior / Capas dos retrovisores, maçanetas
externas e párachoques na cor do veículo / Luz indicadora de direção intregrada aos retrovisores externos /
Desembaçador elétrico do vidro traseiro / Console central de assoalho / Chave canivete / Sistema Chevrolet MyLink,
sensor de estacionamento, SINALIZADOR VISUAL, SINALIZADOR ACÚSTICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
ESTROBOSCÓPICA, RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL UHF VHF, COMPARTIMENTO DE CELA , GRAFISMO. Emplacamento e
seguro obrigatório , tanque cheio, 1 e 2 revisão grátis e garantia de 3 anos sem limite de km

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

Sim Sim 30 R$ 130.000,0000 R$ 3.900.000,0000 05/11/2013
18:43:54

Marca: RANGER FLEX 
Fabricante: FORD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PRESOS: tipo pick-up; fabricação nacional
ou estrangeira: se estrangeira, desde que exista concessionária dentro do Distrito Federal; 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 mínima para 900 litros; transmissão mecânica ou automática, se mecânica, com
no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré; com sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica ou elétrica
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 d EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e
gerenciados eletronicamente; motor movido à gasolina, flex ou diesel, de acordo com as normas estabelecidas pelo
PROCONVE; com potência minima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor (ABNT); torque mínimo de 21,0 mkgf;
cilindradas mínimas de 1.968 cm3; 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; air-bag
frontal para motorista e passageiro no mínimo; pneus com banda de rodagem mínima de 225/75 R16, de utilização mista
em asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000
mm; 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;
6.2 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR CADA VEÍCULO: 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; 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 apqiarem 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 ém 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 n° 197/06 do CONTRAN que regulamenta o
dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com PBT de até 3.500 kg; 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 material recomendado pelo
fabricante do veículo. 6.3 - SINALIZADOR VISUAL-SINALIZADOR ACÚSTICO -SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
ESTROBOSCÓPICA -RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL UHF VHF -COMPARTIMENTO DE CELA-COMPARTIMENTO DOS AGENTES
PÚBLICOS- MARCA FORD MODELO RANGER CD FLEX

59.104.422/0001-50 VOLKSWAGEN
DO BRASIL
INDUSTRIA DE
VEICULOS
AUTOMOTORES

Não Não 30 R$ 144.450,0000 R$ 4.333.500,0000 06/11/2013
07:18:18

Marca: VW AMAROK 
Fabricante: volkswagen do Brasil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 30 VEÍCULOS Marca Volkswagen, Modelo AMAROK 2.0, PARA TRANSPORTE
DE PRESOS: tipo pick-up; fabricação Merco Sul, concessionária dentro do Distrito Federal; zero km, com data de
fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato, hoje 2013, 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 mínima para 900 litros; transmissão mecânica 05 cinco velocidades à frente
e uma à ré; com sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica original de fábrica; freio a disco nas rodas
dianteiras e freio a tambor nas rodas traseiras, com sistema de antitravamento de rodas e distribuição de carga sobre
cada roda (ABS d EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados eletronicamente; motor movido diesel, de acordo
com as normas estabelecidas pelo PROCONVE; com potência minima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor (ABNT);
torque mínimo de 21,0 mkgf; cilindradas mínimas de 1.968 cm3; 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; air-bag frontal para motorista e passageiro no mínimo; pneus com banda de rodagem mínima de 225/75
R16, de utilização mista em asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; distância entre
eixos mínima de 3.000 mm; suspensão traseira reforçada originalmente, devendo ser dimensionada à transformação
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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: 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; 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 apqiarem 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 ém 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 n° 197/06 do CONTRAN que regulamenta o
dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com PBT de até 3.500 kg; 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 material recomendado pelo
fabricante do veículo. INALIZADOR VISUAL: sinalizador acústico-visual e dispositivo luminosos; constituído por barra
sinalizadora em formato de arco, asa, V, ou barra linear com lente inteiriça, com comprimento de pelo menos de 1.000
mm e máximo de 1.3b0 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de
150 mm; barra deverá ser instalada pela contratada no teto do veículo e dotada de base construída em ABS (reforçada
com perfil de alumínio extrudado), ou alumínio na cor preta, cúpula(s), injetada(s) em policarbonato na cor CRISTAL,
resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV e sistema luminoso composto por modulo com no mínimo 4 Led
´s próprios para iluminação (categoria alto brilho), com potência não inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI, ou sistema
luminoso composto por conjunto de Led’s próprios para iluminação (categoria alto brilho), ATENDENDO A TODAS
EXIGENCIAS DO EDITAL

04.617.192/0001-30 ATHOS BRASIL
SOLUCOES EM
UNIDADES
MOVEIS LTDA.

Não Não 30 R$ 1.000.000,0000 R$ 30.000.000,0000 29/10/2013
16:28:28

Marca: GM CHEVROLET 
Fabricante: GM CHEVROLET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PRESOS: tipo pick-up; fabricação nacional
ou estrangeira: se estrangeira, desde que exista concessionária dentro do Distrito Federal; 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 mínima para 900 litros; transmissão mecânica ou automática, se mecânica, com
no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré; com sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica ou elétrica
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 d EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e
gerenciados eletronicamente; motor movido à gasolina, flex ou diesel, de acordo com as normas estabelecidas pelo
PROCONVE; com potência minima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor, conforme Anexo I ADAPTAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO E MÃO DE OBRA PROPORIA

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.840.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 08:02:19:563
R$ 3.555.000,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 08:02:19:563
R$ 3.900.000,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 08:02:19:570
R$ 4.333.500,0000 59.104.422/0001-50 06/11/2013 08:02:19:580
R$ 30.000.000,0000 04.617.192/0001-30 06/11/2013 08:02:19:583
R$ 3.705.618,6000 59.104.422/0001-50 06/11/2013 08:55:04:610
R$ 3.550.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:10:19:890
R$ 3.549.900,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:12:03:553
R$ 3.545.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:24:04:000
R$ 3.544.500,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:24:51:450
R$ 3.500.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:25:25:837
R$ 3.499.500,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:25:46:637
R$ 3.499.000,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:26:40:627
R$ 3.450.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:26:41:867
R$ 3.499.400,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:26:52:853
R$ 3.425.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:27:55:060
R$ 3.498.400,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:28:21:463
R$ 3.497.000,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:29:31:400
R$ 3.424.900,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:29:33:020
R$ 3.415.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:30:05:150
R$ 3.414.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:30:44:150
R$ 3.395.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:31:18:117
R$ 3.394.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:33:03:170
R$ 3.385.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:33:41:947
R$ 3.394.200,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:34:01:190
R$ 3.384.900,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:34:20:550
R$ 3.380.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:34:59:927
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R$ 3.379.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:35:16:123
R$ 3.379.500,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:35:34:670
R$ 3.379.480,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:35:45:043
R$ 3.370.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:36:08:323
R$ 3.369.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:36:33:860
R$ 3.369.500,0000 54.305.743/0011-70 06/11/2013 09:36:59:100
R$ 3.359.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:37:18:697
R$ 3.369.480,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:37:46:463
R$ 3.358.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:38:42:710
R$ 3.348.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:39:15:913
R$ 3.347.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:40:16:790
R$ 3.345.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:40:33:147
R$ 3.344.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:40:45:293
R$ 3.300.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:41:44:413
R$ 3.299.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:42:32:530
R$ 3.290.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:42:55:620
R$ 3.289.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 09:43:27:153
R$ 3.280.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:44:04:370

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
05.163.253/0001-

08 06/11/2013 10:27:28:073 06/11/2013 10:32:28:073 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/11/2013
08:52:26 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

06/11/2013
09:23:41 Batida iminente. Data/hora iminência: 06/11/2013 09:25:41.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

06/11/2013
09:44:13 Aguardando convocação ME/EPP

Início do
desempate

06/11/2013
10:27:28 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do desempate

06/11/2013
10:32:42

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:32:28 de 06/11/2013. O tempo expirou e o lance não
foi enviado pelo fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
05163253000108

Encerrado 06/11/2013
10:32:42 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2013
10:54:24

Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2013
11:22:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2013
11:26:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2013
12:30:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50.

Aceite 06/11/2013
15:12:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, pelo melhor lance de R$ 3.280.000,0000 e com valor negociado a R$
3.249.999,9000. Motivo: Valor de acordo com a negociação com a licitante no chat de mensagens e
consta da proposta de preços encaminhada pela empresa

Habilitado 06/11/2013
15:14:39

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, pelo melhor lance de R$ 3.280.000,0000 e com valor negociado a R$
3.249.999,9000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - VEÍCULO PICK-UP

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)
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CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

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

Sim Sim 5 R$ 105.000,0000 R$ 525.000,0000 05/11/2013
18:43:54

Marca: RANGER FLEX 
Fabricante: FORD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULOS TIPO PICK-UP COM CAPOTA EM FIBRA PARA PATRULHAMENTO,
fabricação nacional ou estrangeira: se estrangeira, desde que exista concessionária dentro do Distrito Federal; tipo pick-
up; zero km, com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato; com capota em fibra com as
seguintes descrições: capota em fibra de vidro na altura da cabina; tampa traseira superior em fibra, equipada com
molas a gás para sustentação; vidros panorâmicos fixos dianteiro, laterais e na tampa traseira superior, com moldura,
sendo todas com película fumê; deverá possuir tranca chaveada na tampa traseira da capota; acapota deverá ser
pintada na mesma cor do veículo; 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 mínima para 900 litros; transmissão mecânica ou automática, se mecânica, com no mínimo
cinco velocidades à frente e uma â ré; com sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica ou elétrica 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 d EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados
eletronicamente; motor movido à gasolina, flex ou diesel, de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE: com
potência mínima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor (ABNT); torque mínimo de 21,0 mkgf; cilindradas mínimas
de 1.968 cm³; 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; air-bag frontal
para motorista e passageiro no mínimo; pneus com banda de rodagem mínima de 225/75 R16, de utilização mista em
asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000 mm;
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; 10.2 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS QUE DEVERÃO COMPOR CADA VEÍCULO: 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; 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 n°
197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com
PBT de até 3.500 kg; 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 material recomendado pelo fabricante do veículo. 10.3 SINALIZADOR VISUAL -SINALIZADOR ACÚSTICO
-SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA -RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL UHF VHF - MARCA FORD MODELO
RANGER

59.275.792/0001-50 GENERAL MOTORS
DO BRASIL LTDA

Não Não 5 R$ 120.000,0000 R$ 600.000,0000 05/11/2013
16:01:56

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nova S10 -CABINE Dupla - Motor 2.4L Flex 4X2 2013/2014 - Fabricação
nacional, zero km, com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato, carroceria em aço e original de
fábrica,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 mínima para 900 litros, transmissão mecânica ou automática, se mecânica, com no mínimo cinco
velocidades à frente e uma à ré; com sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica ou elétrica 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 d EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados
eletronicamente; motor movido à gasolina, flex ou diesel, de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE; com
potência minima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor (ABNT); torque mínimo de 21,0 mkgf; cilindradas mínimas
de 1.968 cm3; 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; air-bag frontal
para motorista e passageiro no mínimo; pneus com banda de rodagem mínima de 225/75 R16, de utilização mista em
asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000 mm;
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; sensor de estacionamento, AC/ DH / ABS nas 4 rodas / Air bag duplo / Computador de bordo / alarme /
Vidros, travas e retrovisores externos elétricos / Faróis de neblina / Rodas de alumínio 16", banco do motorista com
regulagem de altura, bancos com acabamento superior / Capas dos retrovisores, maçanetas externas e párachoques na
cor do veículo / Luz indicadora de direção intregrada aos retrovisores externos / Desembaçador elétrico do vidro traseiro
/ Console central de assoalho / Chave canivete / Sistema Chevrolet MyLink, SINALIZADOR VISUAL, SINALIZADOR
ACÚSTICO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESTROBOSCÓPICA, RÁDIO TRANSCEPTOR MÓVEL UHF VHF , GRAFISMO,
Emplacamento e seguro obrigatório , tanque cheio, 1 e 2 revisão grátis e garantia de 3 e anos sem limite de km

59.104.422/0001-50 VOLKSWAGEN DO
BRASIL
INDUSTRIA DE
VEICULOS
AUTOMOTORES

Não Não 5 R$ 129.215,0000 R$ 646.075,0000 06/11/2013
07:18:18

Marca: VOLKSWAGEN AMAROK 
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Fabricante: VOLKSWAGEN DO BRASIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 05 VEÍCULOS Marca Volkswagen, Modelo AMAROK 2.0, TIPO PICK-UP
COM CAPOTA EM FIBRA PARA PATRULHAMENTO, fabricação Merca Sul, concessionária dentro do Distrito Federal; tipo
pick-up; zero km, com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato; com capota em fibra com as
seguintes descrições: capota em fibra de vidro na altura da cabina; tampa traseira superior em fibra, equipada com
molas a gás para sustentação; vidros panorâmicos fixos dianteiro, laterais e na tampa traseira superior, com moldura,
sendo todas com película fumê; deverá possuir tranca chaveada na tampa traseira da capota; acapota deverá ser
pintada na mesma cor do veículo; 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 mínima para 900 litros; transmissão mecânica 05 cinco velocidades à frente e uma â ré; com
sistema de tração no mínimo 4X2; direção hidráulica original de fábrica; freio a disco nas rodas dianteiras e freio a
tambor nas rodas traseiras, com sistema de antitravamento de rodas e distribuição de carga sobre cada roda (ABS d
EBD), ambos atuantes nas quatro rodas e gerenciados eletronicamente; motor diesel, de acordo com as normas
estabelecidas pelo PROCONVE: com potência mínima de 138 (cento e trinta e oito) cavalos-vapor (ABNT); torque
mínimo de 21,0 mkgf; cilindradas mínimas de 1.968 cm³; 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; air-bag frontal para motorista e passageiro no mínimo; pneus com banda de rodagem
mínima de 225/75 R16, de utilização mista em asfalto e estrada de terra; ar condicionado de fábrica integrado
frio/quente; distância entre eixos mínima de 3.000 mm; 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: 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; 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 n° 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em
veículos com PBT de até 3.500 kg; 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 material recomendado pelo fabricante do veículo. SINALIZADOR VISUAL: sinalizador
acústico-visual e dispositivo luminosos; constituído por barra sinalizadora em formato de arco, asa, V, ou barra linear
com lente inteiriça, com comprimento de pelo menos de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm
e máxima de 500 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 150 mm; barra deverá ser instalada pela contratada no
teto do veículo e dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado), ATENDENDO A
TODAS AS EXIGÊNCIAS DO ESDITAL

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 646.075,0000 59.104.422/0001-50 06/11/2013 08:02:19:590
R$ 600.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 08:02:19:590
R$ 525.000,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 08:02:19:590
R$ 541.428,0000 59.104.422/0001-50 06/11/2013 08:55:32:577
R$ 520.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:10:42:453
R$ 519.980,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 10:14:37:340
R$ 515.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 10:15:09:480
R$ 514.900,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 10:15:25:077
R$ 505.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 10:16:29:230
R$ 504.987,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 10:16:43:217
R$ 503.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 10:17:43:313
R$ 502.987,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 10:17:53:073
R$ 500.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 10:18:57:420
R$ 499.999,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 10:19:15:167
R$ 490.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 10:20:06:173

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
05.163.253/0001-

08 06/11/2013 10:33:07:213 06/11/2013 10:38:07:213 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 06/11/2013
08:52:33 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

06/11/2013
10:10:11 Batida iminente. Data/hora iminência: 06/11/2013 10:12:11.

Aguardando
Convocação
ME/EPP

06/11/2013
10:22:49 Aguardando convocação ME/EPP
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Início do
desempate

06/11/2013
10:33:07

Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento
do desempate

06/11/2013
10:39:31

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:38:07 de 06/11/2013. O tempo expirou e o lance
não foi enviado pelo fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 05163253000108

Encerrado 06/11/2013
10:39:31 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2013
12:08:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

06/11/2013
12:31:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50.

Aceite 06/11/2013
15:13:18

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, pelo melhor lance de R$ 490.000,0000 e com valor negociado a R$ 468.000,0000.
Motivo: Valor de acordo com a negociação com a licitante no chat de mensagem, conforme proposta de
preços encaminhada pela empresa

Habilitado 06/11/2013
15:15:03

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, pelo melhor lance de R$ 490.000,0000 e com valor negociado a R$ 468.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - 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
16.701.716/0001-56 FIAT

AUTOMOVEIS SA
Não Não 20 R$ 44.838,0000 R$ 896.760,0000 06/11/2013

00:35:56
Marca: FIAT/PALIO 1.6 16V 
Fabricante: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor, de fabricação nacional, zero quilômetro, marca FIAT,
modelo PALIO 1.6 L 16 V FLEX, conforme segue: VALIDADE DA PROPOSTA A proposta tem validade de 60 (sessenta)
dias, a contar da data da licitação. GARANTIA E PRAZO CONTRATUAL Garantia de 03 (três) anos sem limite de
quilometragem para todos os veículos, demais equipamentos eletrônicos (AGREGADOS) que fizerem parte dos veículos
a garantia será de 12 meses ou garantia do fabricante se superior. A garantia dos rádios de comunicação deverá ser de
24 meses ou garantia do fabricante se superior. DA ENTREGA Os veículos deverão estarão acompanhados das
respectivas notas fiscais, termos de garantia, manuais de instruções (necessários à operação dos mesmos) todos em
língua portuguesa; os veículos são isentos de IPI, conforme preconiza o inciso II do art. 12, da Lei 9.493/97 e suas
alterações. Os veículos serão entregues no prazo máximo de 120 dias corridos, a contar do recebimento da Nota de
Empenho, em horário comercial, das 08h00 às 17h00, transportados em veículo exclusivo e apropriado para o
transporte dos veículos descritos no Termo de Referência, com frete devidamente pago pela empresa vencedora da
licitação. Os veículos adquiridos não serão entregues rodando e dirigido por motorista contratado no ato de sua entrega.
Entregaremos o veículo zero quilômetro no pátio da GETRAM, sito SIA trecho 04, lote 1480, Brasília-DF. Motorização:
cilindrada de 1.598 cm3; potência de 115/117 cv (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque: 16,2 mkgf; alimentação:
convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, com 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 de no mínimo de 45 Ah, combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer proporção);
alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e
passageiro) no mínimo; dimensões: entre-eixos: 2.420mm; comprimento: 3.875 mm; Largura: 1.670 mm; altura:
1.513 mm; compartimento de carga: 280 litros; tanque de combustível: 48 litros. Todos os veículos deverão possuir os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três)
pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais; protetor de carter e câmbio; encosto de
cabeça em todos os bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros 03 no banco traseiro; equipado com película de proteção
solar nos vidros laterais e traseiro, certificada pelos órgãos 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. CARACTERIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS COMUNS A TODOS OS VEÍCULOS DO ITEM 03 CONJUNTO
SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com módulo único e lente
inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110
mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com
perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor
CRISTAL, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. Sistema luminoso composto por no mínimo 24
refletores sendo: 08 refletores frontais e 08 refletores traseiros, cada um dotado de no mínimo 06 leds por refletor; 4
refletores laterais na esquerda e 4 refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 leds por
refletor, nas cores RUBI para iluminação de emergência, CRISTAL, para as luzes de beco laterais e de iluminação frontal,
além de ÂMBAR na traseira para as luzes de direcionamento de trânsito, todos com no mínimo 03 Watts de potência,
refletores frontais e traseiras maiores, refletores laterais menores, distribuídas eqüitativamente por toda a extensão da
barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design" do
veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc e com garantia de 5 anos. Cada LED obedecerá as
especificações a seguir descritas: 1) Cor predominante: Vermelho, com comprimento de onde de 610 a 630 nm. 2)
Intensidade luminosa de cada Led de no mínimo 122 Lumens típico; 3) Categoria dos LEDs Vermelhos: AlInGaP; Obs.
Tendo em vista a falta de caracteres disponíveis no site, estamos impossibilitados de inserirmos as demais informações
do objeto ofertado, bem como as condições de fornecimentos.

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

Sim Sim 20 R$ 50.000,0000 R$ 1.000.000,0000 05/11/2013
18:43:54
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Marca: SANDERO 
Fabricante: RENAULT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3; potência mínima de 96 cv
(ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 13,2 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica;
transmissão: manual ou automática, 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 freios a disco nas quatro rodas;
direção: hidráulica ou elétrica; sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível: flexível (gasolina /
álcool 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: 2.400mm no mínimo;
comprimento: 3.840mm no mínimo; Largura: 1.670mm no mínimo; altura: 1.450mm no mínimo; compartimento de
carga: 270 litros no mínimo; tanque de combustível: 48 litros no mínimo. Todos os veículos deverão possuir os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três)
pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; 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 órgãos 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.CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL-SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
ESTROBOSCPOPICA -SINALIZADOR ACÚSTICO-RÁDIO COMUNICAÇÃO-

00.913.443/0001-73 RENAULT DO
BRASIL S.A

Não Não 20 R$ 52.000,0000 R$ 1.040.000,0000 05/11/2013
13:45:28

Marca: RENAULT SANDERO 1.6L 
Fabricante: RENAULT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo hatch caracterizado: motorização: cilindrada 2.598cm3; potência
de 98/106 CV (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque : 14,5 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica;
transmissão: 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 freios a disco nas quatro rodas; direção: hidráulica; sistema
elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer proporção); alternador e
cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS no mínimo; air bag duplo (motorista e
passageiro); dimensões: entre-eixos: 2.591mm; comprimento: 4021mm; Largura: 1.746mm; altura: 1.528mm;
compartimento de carga: 320 litros; tanque de combustível: 50 litros no mínimo. Todos os veículos deverão possuir os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três)
pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; 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 órgãos 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. Equipado com conjunto sinalizador acustico visual e radio de comunicação. Veiculos
entregues emplacados, com tanque abastecido, com duas primeiras revisoes gratuitas , pelicula de proteção e sensor de
estacionamento. Garantia: 36 meses. Prazo de entrega: 120 dias.

59.275.792/0001-50 GENERAL
MOTORS DO
BRASIL LTDA

Não Não 20 R$ 58.000,0000 R$ 1.160.000,0000 05/11/2013
16:56:50

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar condicionado/ Direção Hidraúlica /Air bag duplo frontal/ ABS com EBD/
Volante com controle de Audio, Telefone e Controlador de velocidade de cruzeiro/ Computador de bordo/ Acendimento
automático dos faróis/ Rodas alumínio16” com pneus 195/55R16/ Chave principal dobrável tipo canivete/ faróis e
lanterna de neblina/ Ajuste altura banco motorista/ banco traseiro com encosto dividido 1/3 e 2/3 rebatível/ limpador e
desemb vidro traseiro/ travas elétricas das portas/ vidros elétricos dianteiro e traseiro / alarme com ultrasom / espelhos
retrovisores externos elétricos / rádio com CD/MP3 player, USB e Bluetooth, Motorização: cilindrada mínima de 1.389
cm3; potência mínima de 96 cv (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 13,2 mkgf; alimentação: convencional,
por injeção eletrônica; transmissão: manual ou automática, 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 freios a disco
nas quatro rodas; direção: hidráulica ou elétrica; sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível:
flexível (gasolina / álcool 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: 2.400mm
no mínimo; comprimento: 3.840mm no mínimo; Largura: 1.670mm no mínimo; altura: 1.450mm no mínimo;
compartimento de carga: 270 litros no mínimo; tanque de combustível: 48 litros no mínimo. Todos os veículos deverão
possuir os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros laterais de
03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; 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 órgãos 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. sensor de estacionamento, CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL,
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESTROBOSCPOPICA, SINALIZADOR ACÚSTICO, RÁDIO COMUNICAÇÃO , GRAFISMO,
Emplacamento e seguro obrigatório , tanque cheio, 1 e 2 revisão gratis e garantia de 3 anos sem limite de km

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

Não Não 20 R$ 85.000,0000 R$ 1.700.000,0000 05/11/2013
22:48:08

Marca: 208 ACTIVE 5P 1.5 
Fabricante: PEUGEOT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEUGEOT 208 ACTIVE 5P 1.5 FX 13/14 + PE Motorização: cilindrada de
1.5 L; potência de 89 cv (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque: 13,5 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, freios a disco nas quatro rodas; direção: elétrica com assistência variável;
sistema elétrico: bateria com 45 Ah, combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer proporção); alternador e
cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e passageiro);
dimensões: entre-eixos: 2.541mm; comprimento: 3.966mm; Largura: 1.702mm; altura: 1.472mm; compartimento de
carga: 285 litros; tanque de combustível: 55 litros. Todos os veículos possuirão os equipamentos de série não
especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros laterais de 03 (três) pontos; retrovisores
externos: direito e esquerdo com controles manuais; protetor de carter e câmbio; encosto de cabeça em todos os
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bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e 02 no banco traseiro; equipado com película de proteção solar nos vidros
laterais e traseiro, certificada pelos órgãos 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; possui sensor de
estacionamento com 04 pontos, pintados na cor do veículo e display fixado no painel frontal em local de fácil
visibilidade. Devido a limitação de caracteres, informamos que atendemos a todos os itens do edital,inclusive no que
refere-se: CARACTERIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS COMUNS A TODOS OS VEÍCULOS DO ITEM 03. 1 - CONJUNTO
SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL. 2 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESTROBOSCPOPICA. 3 – SINALIZADOR ACÚSTICO.
4- RÁDIO COMUNICAÇÃO. DISPOSIÇÕES COMUNS A TODOS OS VEÍCULOS DO ITEM 03 1 – Serão pintados na cor
branca no padrão original de fábrica e de linha atual de produção; serão entregues com tanques cheios, emplacados,
seguro obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas, 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; com 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; grafismo padrão SSP, rotor light e Radio comunicação padrão SSP.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.160.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 1.040.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 1.000.000,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 896.760,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 890.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:48:38:830
R$ 888.860,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:49:35:577

R$ 1.040.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:49:54:063
R$ 885.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:50:14:030
R$ 884.200,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:51:00:357
R$ 880.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:51:28:960
R$ 884.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:51:44:150
R$ 879.500,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:52:11:263
R$ 879.900,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:52:31:170
R$ 878.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:52:55:660
R$ 877.900,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:53:20:177
R$ 877.900,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:53:44:050
R$ 877.890,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:53:54:270
R$ 877.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:54:04:183
R$ 876.900,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:54:21:883
R$ 876.500,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:54:47:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

06/11/2013
08:35:23

Desclassificação da proposta de R$ 1.700.000,0000. Proposta nº 5 do item 3, desclassificada nos
termos do item 6.6 do edital por que a especificação do produto ofertado não está de acordo com
o edital.

Aberto 06/11/2013
08:52:38 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

06/11/2013
09:45:13 Batida iminente. Data/hora iminência: 06/11/2013 09:47:13.

Encerrado 06/11/2013
09:55:05 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2013
11:14:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

06/11/2013
11:40:35

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56.

Aceite 06/11/2013
15:13:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-
56, pelo melhor lance de R$ 876.500,0000.

Habilitado 06/11/2013
15:15:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA - CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - 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
16.701.716/0001-56 FIAT

AUTOMOVEIS SA
Não Não 20 R$ 38.245,0000 R$ 764.900,0000 06/11/2013

00:35:56
Marca: FIAT/PALIO 1.6 16V 
Fabricante: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo automotor, de fabricação nacional, zero quilômetro, marca FIAT,
modelo PALIO 1.6 L 16 V FLEX, conforme segue: Motorização: cilindrada de 1.598 cm3; potência de 115/117 cv
(ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque: 16,2 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica; transmissão:
manual, com 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 de no mínimo de 45 Ah,
combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema;
Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e passageiro) no mínimo; dimensões: entre-eixos: 2.420mm;
comprimento: 3.875 mm; Largura: 1.670 mm; altura: 1.513 mm; compartimento de carga: 280 litros; tanque de
combustível: 48 litros. Motorização: cilindrada de 1.598 cm3; potência de 115/117 cv (ABNT); cilindros: 04 (quatro);
torque: 16,2 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, sendo 05 (cinco) marchas
á 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 no mínimo de 45 Ah, combustível: flexível (gasolina / álcool em
qualquer proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag
duplo (motorista e passageiro) no mínimo; 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. Com todos os
equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; cintos de segurança traseiros laterais de 3 (três)
pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais; 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. DISPOSIÇÕES FINAIS E COMUNS A TODOS OS VEÍCULOS DO ITEM 04 Serão pintados em diversas cores
(sólidas/metálicas) no padrão original de fábrica e de linha atual de produção; serão entregues com tanques cheios,
emplacados, seguro obrigatório quitado e todas as taxas para licenciamento devidamente quitadas, 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. VALIDADE DA PROPOSTA A proposta tem validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data da licitação. GARANTIA E PRAZO CONTRATUAL Garantia de 03 (três) anos sem limite
de quilometragem para todos os veículos, demais equipamentos eletrônicos (AGREGADOS) que fizerem parte dos
veículos a garantia será de 12 meses ou garantia do fabricante se superior. A garantia dos rádios de comunicação
deverá ser de 24 meses ou garantia do fabricante se superior. DA ENTREGA Os veículos deverão estarão acompanhados
das respectivas notas fiscais, termos de garantia, manuais de instruções (necessários à operação dos mesmos) todos
em língua portuguesa; os veículos são isentos de IPI, conforme preconiza o inciso II do art. 12, da Lei 9.493/97 e suas
alterações. Os veículos serão entregues no prazo máximo de 120 dias corridos, a contar do recebimento da Nota de
Empenho, em horário comercial, das 08h00 às 17h00, transportados em veículo exclusivo e apropriado para o
transporte dos veículos descritos no Termo de Referência, com frete devidamente pago pela empresa vencedora da
licitação. Os veículos adquiridos não serão entregues rodando e dirigido por motorista contratado no ato de sua entrega.
Entregaremos o veículo zero quilômetro no pátio da GETRAM, sito SIA trecho 04, lote 1480, Brasília-DF.

00.913.443/0001-73 RENAULT DO
BRASIL S.A

Não Não 20 R$ 45.000,0000 R$ 900.000,0000 05/11/2013
13:45:28

Marca: RENAULT SANDERO 1.6L 
Fabricante: RENAULT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veiculo hatch descaracterizado: motorização: cilindrada 2.598cm3;
potência de 98/106 CV (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque : 14,5 mkgf; alimentação: convencional, por injeção
eletrônica; transmissão: 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 freios a disco nas quatro rodas; direção:
hidráulica; sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer
proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS no mínimo; air bag
duplo (motorista e passageiro); dimensões: entre-eixos: 2.591mm; comprimento: 4021mm; Largura: 1.746mm;
altura: 1.528mm; compartimento de carga: 320 litros; tanque de combustível: 50 litros no mínimo. Todos os veículos
deverão possuir os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros
laterais de 03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; 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 órgãos 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. Veiculos entregues emplacados, com tanque abastecido, com duas
primeiras revisoes gratuitas , pelicula de proteção e sensor de estacionamento. Garantia: 36 meses. Prazo de entrega:
120 dias.

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

Sim Sim 20 R$ 45.000,0000 R$ 900.000,0000 05/11/2013
18:43:54

Marca: SANDERO 
Fabricante: RENAULT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3; potência mínima de 96 cv
(ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 13,2 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica;
transmissão: manual ou automática, se manual com no mínimo 05 (cinco) á 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: flexível (gasolina /
álcool 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: 3.840 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: 48 litros no mínimo. Com todos os equipamentos de série não
especificados e exigidos pelo CONTRAN; cintos de segurança traseiros laterais de 3 (três) pontos; retrovisores externos:
direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; 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

12.661.958/0001-02 AMORIM E ALVES
COMERCIO DE
VEICULOS LTDA

Não Não 20 R$ 45.490,0000 R$ 909.800,0000 05/11/2013
21:11:21

Marca: ONIX - CHEVROLET 
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Fabricante: CHEVROLET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX Motorização: cilindrada 1.4CC; potência de 106 cv no etanol e 98 cv
na gasolina (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque: 13,9 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica;
transmissão: manual , se manual com 05 (cinco) á 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 no mínimo de 50 Ah,
combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer proporção); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema;
Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e passageiro) no mínimo; dimensões: entre-eixos: 2.528 mm ;
comprimento: 3.930 mm; Largura: 1.964 mm; altura: 1.484 mm; compartimento de carga: 280 litros; tanque de
combustível: 54 litros. Com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; cintos de
segurança traseiros laterais de 3 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais;
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.

59.275.792/0001-50 GENERAL
MOTORS DO
BRASIL LTDA

Não Não 20 R$ 50.000,0000 R$ 1.000.000,0000 05/11/2013
17:18:13

Marca: CHEVROLET 
Fabricante: GENERAL MOTORS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar condicionado/ Direção Hidraúlica /Air bag duplo frontal/ ABS com EBD/
Volante com controle de Audio, Telefone e Controlador de velocidade de cruzeiro/ Computador de bordo/ Acendimento
automático dos faróis/ Rodas alumínio16” com pneus 195/55R16/ Chave principal dobrável tipo canivete/ faróis e
lanterna de neblina/ Ajuste altura banco motorista/ banco traseiro com encosto dividido 1/3 e 2/3 rebatível/ limpador e
desemb vidro traseiro/ travas elétricas das portas/ vidros elétricos dianteiro e traseiro / alarme com ultrasom / espelhos
retrovisores externos elétricos / rádio com CD/MP3 player, USB e Bluetooth, Motorização: cilindrada mínima de 1.389
cm3; potência mínima de 96 cv (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque mínimo: 13,2 mkgf; alimentação: convencional,
por injeção eletrônica; transmissão: manual ou automática, 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 freios a disco
nas quatro rodas; direção: hidráulica ou elétrica; sistema elétrico: bateria com no mínimo de 45 Ah, combustível:
flexível (gasolina / álcool 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: 2.400mm
no mínimo; comprimento: 3.840mm no mínimo; Largura: 1.670mm no mínimo; altura: 1.450mm no mínimo;
compartimento de carga: 270 litros no mínimo; tanque de combustível: 48 litros no mínimo. Todos os veículos deverão
possuir os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN: cintos de segurança traseiros laterais de
03 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com controles manuais ou elétricos; 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 órgãos reguladores (G20);
limpador e lavador do vidro da porta traseira; desembaçador (vidro traseiro térmico); ar condicionado de fábrica; travas
elétricas nas 04 portas;sensor de estacionamento, 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. Emplacamento e seguro obrigatório , tanque cheio, 1 e 2
revisão gratis e garantia de 3 anos sem limite de km

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

Não Não 20 R$ 70.000,0000 R$ 1.400.000,0000 05/11/2013
22:48:08

Marca: 208 ACTIVE 5P 1.5 
Fabricante: PEUGEOT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEUGEOT 208 ACTIVE 5P 1.5 FX 13/14 + PM Motorização: cilindrada 1.5
L; potência 89 cv (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque: 13,5 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica;
transmissão: manual com 05 (cinco) á frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema de freio: disco nas rodas dianteiras
e a tambor nas rodas traseira, freio a disco nas quatro rodas; direção: elétrica com assistência variável; sistema
elétrico: bateria com 45 Ah, combustível: flexível (gasolina / álcool em qualquer proporção); alternador e cabeamento
compatíveis com o sistema; Itens de segurança: freios ABS; air bag duplo (motorista e passageiro); dimensões:
dimensões: entre-eixos: 2.541mm; comprimento: 3.966mm; Largura: 1.702mm; altura: 1.472mm; compartimento de
carga: 285 litros; tanque de combustível: 55 litros. Com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos
pelo CONTRAN; cintos de segurança traseiros laterais de 3 (três) pontos; retrovisores externos: direito e esquerdo com
controles manuais; 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. DISPOSIÇÕES FINAIS E COMUNS A TODOS OS
VEÍCULOS DO ITEM 04 1 - Serão pintados em diversas cores (sólidas/metálicas) no padrão original de fábrica e de linha
atual de produção; serão entregues com tanques cheios, emplacados, seguro obrigatório quitado e todas as taxas para
licenciamento devidamente quitadas, 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.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000.000,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 909.800,0000 12.661.958/0001-02 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 900.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 900.000,0000 05.163.253/0001-08 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 764.900,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 08:02:19:593
R$ 869.800,0000 12.661.958/0001-02 06/11/2013 09:33:40:200
R$ 882.580,0000 59.275.792/0001-50 06/11/2013 09:50:43:677
R$ 750.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:57:20:613
R$ 749.999,9900 16.701.716/0001-56 06/11/2013 09:58:56:840
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R$ 740.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 09:59:51:953
R$ 735.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:00:39:130
R$ 720.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:01:15:760
R$ 710.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:02:09:133
R$ 710.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:02:15:060
R$ 705.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:02:36:183
R$ 700.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:02:50:323
R$ 704.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:02:58:287
R$ 698.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:03:19:567
R$ 697.800,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:03:39:650
R$ 690.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:04:07:907
R$ 697.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:04:13:833
R$ 689.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:04:43:793
R$ 685.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:05:00:960
R$ 684.500,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:05:14:410
R$ 682.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:05:45:450
R$ 681.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:06:27:190
R$ 680.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:06:44:403
R$ 680.200,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:06:59:027
R$ 679.500,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:07:24:883
R$ 678.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:07:29:443
R$ 677.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:07:48:853
R$ 676.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:08:15:130
R$ 675.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:08:17:670
R$ 674.500,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:08:40:697
R$ 672.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:09:08:430
R$ 674.300,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:09:09:157
R$ 671.280,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:09:30:853
R$ 670.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:10:19:440
R$ 669.500,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:11:30:410
R$ 669.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:11:49:600
R$ 668.900,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:11:57:323
R$ 668.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:12:17:697
R$ 668.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:12:22:503
R$ 667.500,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:12:43:847
R$ 665.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:12:58:730
R$ 667.000,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:13:14:000
R$ 664.800,0000 16.701.716/0001-56 06/11/2013 10:16:15:373
R$ 662.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:17:22:633
R$ 660.000,0000 00.913.443/0001-73 06/11/2013 10:18:54:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Proposta desclassif.
pelo pregoeiro

06/11/2013
08:35:53

Desclassificação da proposta de R$ 1.400.000,0000. Proposta nº 6 do item 4, desclassificada nos
termos do item 6.6 do edital por que a especificação do produto ofertado não está de acordo com
o edital.

Aberto 06/11/2013
08:52:41 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

06/11/2013
09:57:55 Batida iminente. Data/hora iminência: 06/11/2013 09:59:55.

Encerrado 06/11/2013
10:26:47 Item encerrado

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2013
11:27:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF:
00.913.443/0001-73.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

06/11/2013
11:31:56

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor RENAULT DO BRASIL
S.A, CNPJ/CPF: 00.913.443/0001-73.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

06/11/2013
11:32:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF:
00.913.443/0001-73.

Encerramento do
prazo de Convocação -
Anexo

06/11/2013
11:50:37

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF:
00.913.443/0001-73.

Aceite 06/11/2013
15:13:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF:
00.913.443/0001-73, pelo melhor lance de R$ 660.000,0000.
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Habilitado 06/11/2013
15:15:16

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ/CPF:
00.913.443/0001-73

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 06/11/2013
08:27:03

Bom dia! A sessão está aberta

Pregoeiro 06/11/2013
08:30:38

Estamos analisando as propostas

Pregoeiro 06/11/2013
08:53:06

Senhores, todos os itens estão disponíveis para lances

Sistema 06/11/2013
09:23:42

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:25 de 06/11/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Sistema 06/11/2013
09:44:13

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 06/11/2013

09:45:14
O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 09:47 de 06/11/2013, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 06/11/2013

09:56:34
Senhores, peço atenção ao item 23 do termo de referência: OS VEÍCULOS SÃO ISENTOS DE

IPI
Sistema 06/11/2013

09:57:56
O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 09:59 de 06/11/2013, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Sistema 06/11/2013

10:10:12
O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:12 de 06/11/2013, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Sistema 06/11/2013

10:15:53
O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:12 de 06/11/2013, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Sistema 06/11/2013

10:22:49
O item 2 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 06/11/2013
10:27:06

O(s) item(ns) 1, 2 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em
"Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.

Sistema 06/11/2013
10:27:28

Sr. Fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
05163253000108, 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 10:32:28 de 06/11/2013.

Sistema 06/11/2013
10:32:42

O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:32:28 de 06/11/2013. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05163253000108
Sistema 06/11/2013

10:33:07
Sr. Fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF:
05163253000108, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá

enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2, inferior ao lance vencedor,
até às 10:38:07 de 06/11/2013.

Sistema 06/11/2013
10:39:31

O item 2 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 10:38:07 de 06/11/2013. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05163253000108
Sistema 06/11/2013

10:39:31
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 06/11/2013
10:45:24

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Senhores, a empresa GM é provisoriamente
melhor classificada nos itens 1 e 2, todavia há uma dízima no unitário do item 1 e o valor do

item 2 está acima da estimativa da SSP. Pergunto: qual seu menor preço?
59.275.792/0001-

50
06/11/2013
10:48:52

Sr. pregoeiro, para o item 1, o nosso menor preço será de R$3.250.000,00. Para o item 02, o
preço poderá ser reduzido a R$468.000,00, que ficará abaixo do preço estimado.

Pregoeiro 06/11/2013
10:50:08

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Podemos fechar o item 1 com R$ 3.249.999,90,
para eliminar a dízima nos centavos do valor unitário?

59.275.792/0001-
50

06/11/2013
10:52:03

sim. concordamos com o preço de R$3249999,90 para o item 01.

Pregoeiro 06/11/2013
10:54:13

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Nos termos do item 7.1 do edital, convoco a
empresa para enviar a documentação de habilitação constante do item 7.2.1 do edital, no

prazo de 30 minutos. Poderá enviar na opção convocar anexo ou através do e-mail
cpl@ssp.df.gov.br

Sistema 06/11/2013
10:54:24

Senhor fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2013
10:55:43

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Senhores, a empresa FIAT é provisoriamente melhor
classificada no item 3. Pergunto: qual seu menor preço?

16.701.716/0001-
56

06/11/2013
10:58:26

Prezado Senhor, pedimos 5 minutos para consulta a nossa diretoria.

Pregoeiro 06/11/2013
10:59:50

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Concedo o prazo de cinco minutos solicitado pela FIAT
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16.701.716/0001-
56

06/11/2013
11:11:26

Prezado Senhor Pregoeiro, infelizmente não temos como reduzir o nosso preço, essa
proposta é a final.

Pregoeiro 06/11/2013
11:14:41

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Nos termos do item 7.1 do edital, convoco a empresa para
enviar a documentação de habilitação constante do item 7.2.1 do edital, no prazo de 30
minutos. Poderá enviar na opção convocar anexo ou através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br

Sistema 06/11/2013
11:14:48

Senhor fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 06/11/2013
11:15:28

Para RENAULT DO BRASIL S.A - Senhores, a empresa RENAULT é provisoriamente melhor
classificada no item 4. Pergunto: qual seu menor preço?

00.913.443/0001-
73

06/11/2013
11:18:12

Sr. Pregoeiro, chegamos ao nosso limite. Infelizmente nao será possivel redução.

Pregoeiro 06/11/2013
11:21:43

Para RENAULT DO BRASIL S.A - Senhores, a empresa RENAULT é provisoriamente melhor
classificada no item 4. Pergunto: qual seu menor preço?

Pregoeiro 06/11/2013
11:21:50

Para RENAULT DO BRASIL S.A - Senhores, a empresa RENAULT é provisoriamente melhor
classificada no item 4. Pergunto: qual seu menor preço?

Sistema 06/11/2013
11:22:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 06/11/2013
11:23:39

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Senhores, solicito que seja enviado o último
balanço exigível e a certidão negativa de débitos do Estado de São Paulo e do Município de

São Caetano do Sul
Pregoeiro 06/11/2013

11:24:07
Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Senhores, solicito que seja enviado o último balanço exigível

Pregoeiro 06/11/2013
11:26:32

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Senhores, não foi enviada ainda a documentação
de habiltiação constante do item 7.2.1 do edital. Solicito que seja enviada a certidão

negativa de débitos do Estado de São Paulo, do Município de São Caetano do Sul e o balanço
patrimonial do último exercício exigígel

Sistema 06/11/2013
11:26:41

Senhor fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 06/11/2013
11:27:00

Senhor fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF: 00.913.443/0001-73, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 4.

59.275.792/0001-
50

06/11/2013
11:31:25

A proposta para o item 1 já foi anexada. Quanto aos documentos, informo que os mesmos
seguirão por e-mail.

Sistema 06/11/2013
11:31:56

Senhor fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF: 00.913.443/0001-73, o prazo para
envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Sistema 06/11/2013
11:32:02

Senhor fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF: 00.913.443/0001-73, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 06/11/2013
11:32:56

Para RENAULT DO BRASIL S.A - Senhores, a empresa RENAULT é provisoriamente melhor
classificada no item 4. Pergunto: qual seu menor preço?

00.913.443/0001-
73

06/11/2013
11:33:57

Sr. Pregoeiro, ja respondemos à vossa pergunta. Infelizmente é nossa ultima oferta.
Chegamos ao limite durante a disputa no aleatorio.

Pregoeiro 06/11/2013
11:35:13

Para RENAULT DO BRASIL S.A - Nos termos do item 7.1 do edital, convoco a empresa para
enviar a documentação de habilitação constante do item 7.2.1 do edital, no prazo de 30
minutos. Poderá enviar na opção convocar anexo ou através do e-mail cpl@ssp.df.gov.br

Pregoeiro 06/11/2013
11:35:31

Para RENAULT DO BRASIL S.A - A opção convocar anexo já está aberta. Por favor observar o
prazo

Sistema 06/11/2013
11:40:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56,
enviou o anexo para o ítem 3.

00.913.443/0001-
73

06/11/2013
11:41:20

Sr. Pregoeiro, arquivos de habilitação e proposta encaminhados ao email informado.

Sistema 06/11/2013
11:50:37

Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF: 00.913.443/0001-73,
enviou o anexo para o ítem 4.

Pregoeiro 06/11/2013
12:01:17

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Senhores, reitero a necessidade do envio dos
documentos de habilitação. Por favor manifestar se atenderá dentro do prazo estabelecido.
Solicito também que a proposta seja corrigida para contemplar o item 2 de acordo com o

valor negociado no chat, de R$ 468.000,00 (total).
59.275.792/0001-

50
06/11/2013
12:03:30

Sr. pregoeiro, solicito a prorrogação do prazo de envio dos documentos de
habilitação/proposta até as 15:00h de 06/11/2013. Grato

Pregoeiro 06/11/2013
12:04:49

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Senhores, a data da proposta de preços deverá
estar de acordo com o item 5.5 do edital

Pregoeiro 06/11/2013
12:06:52

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - De acordo com o item 13.4, concedo o prazo até
as 15 horas do dia 06/11/2013 (hoje) para que a General Motors do Brasil Ltda possa

encaminhar a documentação de habilitação. Prorrogação concedida conforme solicitação da
empresa, neste chat de mensagens.

59.275.792/0001-
50

06/11/2013
12:07:25

ok!

Pregoeiro 06/11/2013
12:08:46

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Senhores, solicito que a documentação serja
enviada preferencialmente através da opção convocar anexo ou pelo e-mail

cpl@ssp.df.gov.br. A convocação está aberta no item 2
Sistema 06/11/2013

12:08:55
Senhor fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 06/11/2013

12:09:18
Retomaremos a sessão às 15 horas! Bom dia!

Pregoeiro 06/11/2013 Retomaremos a sessão às 15 horas! Bom dia!
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12:15:53
Sistema 06/11/2013

12:30:37
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:

59.275.792/0001-50, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 06/11/2013

12:31:36
Senhor Pregoeiro, o fornecedor GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:

59.275.792/0001-50, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 06/11/2013

14:51:11
Boa tarde! A sessão está aberta

Pregoeiro 06/11/2013
14:51:40

Recebemos toda documentação de habilitação das empresas melhor classificadas no certame
e estamos analisando

Pregoeiro 06/11/2013
15:08:06

Concluímos a análise da documentação de habilitação da empresa GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA e verificamos que está de acordo com as exigências do edital. A empresa está

habilitada neste certame, para os itens 1 e 2.
Pregoeiro 06/11/2013

15:09:46
Concluímos a análise da documentação de habilitação da empresa FIAT AUTOMOVEIS S/A e
verificamos que está de acordo com as exigências do edital. A empresa está habilitada neste

certame, no item 3
Pregoeiro 06/11/2013

15:10:06
Concluímos a análise da documentação de habilitação da empresa RENAULT DO BRASIL S/A

e verificamos que está de acordo com as exigências do edital. A empresa está habilitada
neste certame, no item 4.

Pregoeiro 06/11/2013
15:14:07

Concluímos a análise da documentação de habilitação da empresa GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA e verificamos que está de acordo com as exigências do edital. A empresa está

habilitada neste certame, para os itens 1 e 2.
Pregoeiro 06/11/2013

15:14:07
Concluímos a análise da documentação de habilitação da empresa GENERAL MOTORS DO

BRASIL LTDA e verificamos que está de acordo com as exigências do edital. A empresa está
habilitada neste certame, para os itens 1 e 2.

Pregoeiro 06/11/2013
15:14:26

De acordo com o item 9.4 do edital, convoco as empresas interessadas em manifestar
intenção de recurso para fazê-la motivadamente no prazo de 20 minutos.

Sistema 06/11/2013
15:14:39

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 06/11/2013
15:15:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/11/2013 às 15:36:00.

Pregoeiro 06/11/2013
15:37:57

Para GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - De acordo com o item 5.5 do edital, CONVOCO
essa empresa para protocolar a documentação de habilitação original ou cópia autenticada e

a proposta de preços com o valor negociado, no prazo de três dias úteis. Deverá ser
entregue ou enviado para o endereço constante do citado item do edital

Pregoeiro 06/11/2013
15:38:04

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - De acordo com o item 5.5 do edital, CONVOCO essa empresa
para protocolar a documentação de habilitação original ou cópia autenticada e a proposta de
preços com o valor negociado, no prazo de três dias úteis. Deverá ser entregue ou enviado

para o endereço constante do citado item do edital
Pregoeiro 06/11/2013

15:38:14
Para RENAULT DO BRASIL S.A - De acordo com o item 5.5 do edital, CONVOCO essa

empresa para protocolar a documentação de habilitação original ou cópia autenticada e a
proposta de preços com o valor negociado, no prazo de três dias úteis. Deverá ser entregue

ou enviado para o endereço constante do citado item do edital
Pregoeiro 06/11/2013

15:39:18
Para RENAULT DO BRASIL S.A - Declaro a empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

vencedora dos itens 1 e 2 deste certame.
Pregoeiro 06/11/2013

15:39:22
Declaro a empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA vencedora dos itens 1 e 2 deste

certame.
Pregoeiro 06/11/2013

15:39:56
Declaro a empresa FIAT AUTOMÓVEIS S/A vencedora do item 3 deste certame.

Pregoeiro 06/11/2013
15:40:15

Declaro a empresa RENAULT DO BRASIL S/A vencedora do item 4 deste certame.

Pregoeiro 06/11/2013
15:40:21

Boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 06/11/2013 15:14:39 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

06/11/2013 15:15:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/11/2013 às 15:36:00.

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 17:18 horas do dia 11 de novembro de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro Oficial

FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES
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Equipe de Apoio

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio
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