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450107.292013.4736.4163.3973617851.707

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00029/2013 

Às 09:00 horas do dia 14 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 050.000.598/2013, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2013. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 04 (quatro)
veículos de passeio tipo HATCH, zero km com data de fabricação no mínimo da data da assinatura do contrato ou da nota de
emprenho, original de fábrica, potência mínima (ABNT) de 96 CV, torque mínimo de 13,2 mKgf, alimentação do combustível:
gasolina ou flex, motor com no mínimo 1.389 cm cilindradas, demais equipamentos exigidos pelo CONTRAN,plotados com
grafismo da SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011, maiores detalhes da especificação dos veículos no Anexo I do Edital..
O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-
se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: VEÍCULO PASSEIO
Descrição Complementar: VEÍCULO PASSEIO.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,plotados com grafismo da SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011. Demais especificações conforme Anexo I do
Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 166.856,0000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FIAT AUTOMOVEIS SA, pelo melhor lance de R$ 159.828,0000 .

Histórico
Item: 1 - VEÍCULO PASSEIO

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
14.070.575/0001-95 DK COMERCIO DE

VEICULOS LTDA
Não Não 4 R$ 41.500,0000 R$ 166.000,0000 12/11/2013

12:02:15
Marca: Celer 
Fabricante: Chery 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3; potência mínima de 89 CVs
(ABNT) abastecido com gasolina e/ou álcool em qualquer proporção; 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. Rádio AM / FM estéreo, com informações enviadas
das estações, tocador de CD com reconhecimento de MP3 e entrada USB. Revestimento em tecido padrão automotivo;
sistema de alarme anti-furto; acionamento à distância, por rádio frequência, do sistema de alarme; 4 alto-falantes e 2
tweeters devidamente instalados.
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08.375.348/0001-75 HS COMERCIO
PRODUTOS
ALIMENTICIO LTDA
- ME

Sim Sim 4 R$ 42.000,0000 R$ 168.000,0000 13/11/2013
21:05:42

Marca: COBALT 
Fabricante: GM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PASSEIO.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,plotados com grafismo da
SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011. Demais especificações conforme Anexo I do Edital.

07.208.086/0001-91 WABAL VIA LTDA -
ME

Sim Sim 4 R$ 42.500,0000 R$ 170.000,0000 22/10/2013
15:28:36

Marca: SANDERO 1.6 
Fabricante: RENAULT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PASSEIO.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,plotados com grafismo da
SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011. Demais especificações conforme Anexo I do Edital.

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

Não Não 4 R$ 44.340,0000 R$ 177.360,0000 13/11/2013
16:23:45

Marca: ONIX 1.4 
Fabricante: CHEVROLET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX 1.4 - VEÍCULO PASSEIO. Motorização: cilindrada de 1.4 cc; potência
de 106 cv no álcool e 98 cv na gasolina (ABNT); cilindros: 04 (quatro); torque: 13,9 mkgf no álcool; alimentação:
convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, se manual com 05 (cinco) à frente e uma à ré; tração:
dianteira; sistema de freio: disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseira; direção: hidráulica; sistema
elétrico: bateria 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); dimensões: entre-
eixos: 2.528mm ; comprimento: 3.930mm; Largura: 1.964mm; altura: 1.484mm; compartimento de carga: 280 litros;
tanque de combustível: 54 litros no mínimo, plotados com grafismo da SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011.
Demais especificações conforme Anexo I do Edital.

16.701.716/0001-56 FIAT AUTOMOVEIS
SA

Não Não 4 R$ 50.000,0000 R$ 200.000,0000 14/11/2013
00:10:35

Marca: FIAT/PALIO 1.6 16V 
Fabricante: FIAT AUTOMÓVEIS S.A. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de fabricação nacional, marca FIAT AUTOMÓVEIS S.A, modelo
PALIO 1.6 L 16V FLEX, conforme descritivo técnico abaixo: Motorização: cilindrada de 1.598 cm3; potência de 115
(gás.) CVs /117 (álc.) CVs (ABNT) abastecido com gasolina e/ou álcool em qualquer proporção; cilindros: 04 (quatro);
torque: 16,2 mkgf; alimentação: convencional, por injeção eletrônica; transmissão: manual, sendo 05 (cinco) marchas à
frente e uma à ré; tração: dianteira; sistema de freio: disco nas rodas dianteiras e a tambor nas rodas traseira; direção:
hidráulica ou elétrica; sistema elétrico: bateria com 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); 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. 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 bancos: sendo 02 nos bancos dianteiros e 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. Rádio AM / FM estéreo, com informações enviadas das estações, tocador de CD com reconhecimento de
MP3 e entrada USB. Revestimento em tecido padrão automotivo; sistema de alarme anti-furto; acionamento à distância,
por rádio frequência, do sistema de alarme; 4 alto-falantes e 2 tweeters devidamente instalados. DA ENTREGA Os
veículos estarão acompanhados das respectivas notas fiscais, termos de garantia, manuais de instruções (necessários à
operação dos mesmos), todos em língua portuguesa, plotados com grafismo da SSP/DF e Convênio Senasp n.º
760.179/2011, prontos para uso; As garantias das aquisições ainda deverão atender as normas previstas na Lei nº
8.078 de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor; Os veículos serão entregues no prazo máximo de
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 mesmos, 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; a empresa vencedora entregará o veículo zero quilômetro no pátio da GETRAM, sito SIA trecho
04, lote 1480, Brasília-DF. Todos os veículos 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, prontos para uso, com grafismo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e Convênio Senasp
n.º 760.179/2011. GARANTIA Garantia e 03 (três) anos sem limite de quilometragem para todos os veículos incluindo
os acessórios considerados de série e demais equipamentos eletrônicos, desde que, observadas e cumpridas as normas
dos livretes assistências de garantia que acompanham os veículos.

16.921.149/0001-43 ISAMAR COMERCIO
DE ARTIGOS DE

Sim Sim 4 R$ 50.000,0000 R$ 200.000,0000 14/11/2013
08:11:05
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PAPELARIA E
SERVICOS GRAF
Marca: carro 
Fabricante: carro 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PASSEIO.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,plotados com grafismo da
SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011. Demais especificações conforme Anexo I do Edital.

00.982.872/0006-07 AUTUS COMERCIAL
DISTRIBUIDORA
LTDA

Não Não 4 R$ 50.000,0000 R$ 200.000,0000 31/10/2013
14:50:28

Marca: CHEVROLET ONIX 
Fabricante: GM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO PASSEIO.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,plotados com grafismo da
SSP/DF e Convênio Senasp n.º 760.179/2011. Demais especificações conforme Anexo I do Edital.

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

Sim Sim 4 R$ 52.000,0000 R$ 208.000,0000 14/11/2013
08:58:04

Marca: Gol 
Fabricante: Volkswagen 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3; potência mínima de 89 CVs
(ABNT) abastecido com gasolina e/ou álcool em qualquer proporção; 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. Rádio AM / FM estéreo, com informações enviadas
das estações, tocador de CD com reconhecimento de MP3 e entrada USB. Revestimento em tecido padrão automotivo;
sistema de alarme anti-furto; acionamento à distância, por rádio frequência, do sistema de alarme; 4 alto-falantes e 2
tweeters devidamente instalados.

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

Não Não 4 R$ 59.000,0000 R$ 236.000,0000 13/11/2013
12:09:00

Marca: 208 ACTIVE 5P 1.5 FX 
Fabricante: PEUGEOT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEUGEOT 208 ACTIVE 5P 1.5 FX 13/14 + PE - Motorização: cilindrada de
1.5L; potência de 89 CVs (ABNT) abastecido com gasolina e 93 CVs (ABNT) abastecido com álcool em qualquer
proporção; cilindros: 04 (quatro); torque: 13,5 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 traseiras; 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 possuem 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
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; sensor de estacionamento com 04 pontos, pintados na cor do
veículo e display fixado no painel frontal em local de fácil visibilidade. Rádio AM / FM estéreo, com informações enviadas
das estações, tocador de CD com reconhecimento de MP3 e entrada USB. Revestimento em tecido padrão automotivo;
sistema de alarme anti-furto; acionamento à distância, por rádio frequência, do sistema de alarme; 4 alto-falantes e 2
tweeters devidamente instalados. Todos os veículos 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, prontos para uso, com grafismo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e Convênio Senasp
n.º 760.179/2011.

17.561.197/0001-30 MASER
EQUIPAMENTOS E

Sim Sim 4 R$ 90.000,0000 R$ 360.000,0000 14/11/2013
08:45:14
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SERVICOS LTDA -
EPP
Marca: Renault Sandero 1.6 
Fabricante: Renault 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Renault Sandero 1.6 4p Motorização: cilindrada mínima de 1.389 cm3;
potência mínima de 89 CVs (ABNT) abastecido com gasolina e/ou álcool em qualquer proporção; 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. Rádio AM / FM
estéreo, com informações enviadas das estações, tocador de CD com reconhecimento de MP3 e entrada USB.
Revestimento em tecido padrão automotivo; sistema de alarme anti-furto; acionamento à distância, por rádio
frequência, do sistema de alarme; 4 alto-falantes e 2 tweeters devidamente instalados.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 166.000,0000 14.070.575/0001-95 14/11/2013 09:00:17:543
R$ 168.000,0000 08.375.348/0001-75 14/11/2013 09:00:17:557
R$ 170.000,0000 07.208.086/0001-91 14/11/2013 09:00:17:563
R$ 177.360,0000 12.661.958/0001-02 14/11/2013 09:00:17:570
R$ 200.000,0000 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:00:17:573
R$ 200.000,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:00:17:573
R$ 200.000,0000 16.921.149/0001-43 14/11/2013 09:00:17:580
R$ 236.000,0000 67.405.936/0001-73 14/11/2013 09:00:17:593
R$ 208.000,0000 08.242.148/0001-44 14/11/2013 09:00:17:593
R$ 360.000,0000 17.561.197/0001-30 14/11/2013 09:00:17:600
R$ 178.182,2000 67.405.936/0001-73 14/11/2013 09:34:54:990
R$ 165.000,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:34:59:113
R$ 164.000,0000 07.208.086/0001-91 14/11/2013 09:35:14:930
R$ 198.275,0000 17.561.197/0001-30 14/11/2013 09:35:21:093
R$ 164.999,9900 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:35:24:293
R$ 188.362,0000 17.561.197/0001-30 14/11/2013 09:36:56:890
R$ 163.000,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:37:44:267
R$ 199.680,0000 08.242.148/0001-44 14/11/2013 09:39:24:743
R$ 171.000,0000 12.661.958/0001-02 14/11/2013 09:40:56:573
R$ 162.990,0000 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:50:10:513
R$ 162.900,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:51:08:423
R$ 162.890,0000 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:51:20:640
R$ 162.800,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:51:49:420
R$ 162.799,0000 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:52:11:137
R$ 162.000,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:52:22:947
R$ 161.900,0000 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:52:33:603
R$ 162.600,0000 07.208.086/0001-91 14/11/2013 09:52:33:840
R$ 161.000,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:53:08:953
R$ 160.999,9900 00.982.872/0006-07 14/11/2013 09:53:18:850
R$ 159.828,0000 16.701.716/0001-56 14/11/2013 09:54:21:030
R$ 159.827,0000 08.375.348/0001-75 14/11/2013 09:57:05:577

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
07.208.086/0001-

91 14/11/2013 11:28:08:017 14/11/2013 11:33:08:017 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 14/11/2013
09:30:43 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2013
09:36:45 Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2013 09:46:45.
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Encerrado 14/11/2013
10:14:03

Item encerrado

Recusa 14/11/2013
10:44:02

Recusa da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - ME, CNPJ/CPF:
08.375.348/0001-75, pelo melhor lance de R$ 159.827,0000. Motivo: Proposta recusada de
acordo com o item 5.7 do edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

14/11/2013
10:44:13

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

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

14/11/2013
11:15:00

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

Volta de Fase 14/11/2013
11:28:07 Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.

Início do desempate 14/11/2013
11:28:08 Item está em 1º desempate, aguardando lance.

Encerramento do
desempate

14/11/2013
11:34:08

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:33:08 de 14/11/2013. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor WABAL VIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07208086000191

Encerrado 14/11/2013
11:34:08 Item encerrado

Aceite 14/11/2013
11:34:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-
56, pelo melhor lance de R$ 159.828,0000.

Habilitado 14/11/2013
11:36:10

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 159.828,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 14/11/2013
09:00:28

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 14/11/2013
09:01:14

Abriremos as propostas e no horário previsto em edital iniciaremos a etapa de lances. Peço
que aguardem

Pregoeiro 14/11/2013
09:30:52

Senhores licitantes, o item encontra-se aberto para lances!

Pregoeiro 14/11/2013
09:30:59

Boa sorte!

Pregoeiro 14/11/2013
09:32:48

Senhores, dêem seus melhores lances

Sistema 14/11/2013
09:36:47

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:46 de 14/11/2013, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro 14/11/2013
09:37:14

Senhores, o item 1 encontra-se em tempo de iminência. Não contem com a sorte! Ofertem
seus melhores lances

Pregoeiro 14/11/2013
09:45:39

Ofertem seus lances!

Pregoeiro 14/11/2013
09:49:33

Senhores, estamos no tempo aleatório. Depois não haverá mais tempo! Ofertem seus lances

Pregoeiro 14/11/2013
10:06:47

O tempo está se esgotando. Ofertem seus lances!

Sistema 14/11/2013
10:14:10

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 14/11/2013

10:19:13
Para HS COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - ME - A sua proposta está cadastrada

com o veículo modelo Cobalt da GM, correto?
08.375.348/0001-

75
14/11/2013
10:22:05

isso mesmo

Pregoeiro 14/11/2013
10:24:56

Para HS COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - ME - Esse veículo é hatch?

08.375.348/0001-
75

14/11/2013
10:26:41

Prezado, colocamos a marca certa, so que o modelo errado, o correto e o ONIX

Pregoeiro 14/11/2013
10:28:36

Para HS COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - ME - Sua proposta está desclassificada
sujeita a aplicação de penalidade, pois é vedada a correção de proposta de acordo com o

item 5.7 do edital.
Pregoeiro 14/11/2013

10:30:10
Para FIAT AUTOMOVEIS SA - A empresa encontra-se em primeiro lugar. Pergunto: sua

proposta atende a todos os termos do edital?
16.701.716/0001-

56
14/11/2013
10:31:26

Sim.

Pregoeiro 14/11/2013
10:32:58

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Qual o menor valor que podemos fechar a compra?

16.701.716/0001- 14/11/2013 Mantemos o último o lance ofertado.
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56 10:36:09
16.701.716/0001-

56
14/11/2013
10:38:55

Sr. Pregoeiro, o último lance ofertado é nosso limite.

Pregoeiro 14/11/2013
10:39:02

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Não há a possibilidade de abaixarmos nada nesse valor?

16.701.716/0001-
56

14/11/2013
10:41:53

Não Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro 14/11/2013
10:42:39

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Ok. Então peço que enviem a documentação de habilitação
conforme o item 7.1 do edital. Atentem ao prazo de 30 minutos.

Sistema 14/11/2013
10:44:13

Senhor fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 14/11/2013
11:14:28

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - Devido ao curto tempo para envio de documentação e
solicitação da empresa, prorrogo o prazo para envio da documentação conforme item 13.4

Sistema 14/11/2013
11:15:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56,
enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 14/11/2013
11:28:08

Sr. Fornecedor WABAL VIA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07208086000191, 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 11:33:08 de 14/11/2013.
Sistema 14/11/2013

11:34:08
O item 1 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 11:33:08 de 14/11/2013. O tempo

expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor WABAL VIA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
07208086000191

Sistema 14/11/2013
11:34:08

Srs. Fornecedores, favor acompanhar aceitação das propostas através da consulta
"Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 14/11/2013
11:35:43

Para FIAT AUTOMOVEIS SA - A empresa FIAT AUTOMOVEIS SA encontra-se provisoriamente
vencedora para o item. A adjudicação e homologação estão vinculadas a entrega da

documentação dentro do prazo legal, conforme item 7 do edital.
Sistema 14/11/2013

11:36:10
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 14/11/2013

11:36:28
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/11/2013 às 11:57:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 14/11/2013 11:36:10 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

14/11/2013 11:36:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/11/2013 às 11:57:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:29 horas do dia 25 de novembro de 2013, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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