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

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2013

Às 17:24 horas do dia 11 de novembro de 2013, após analisado o resultado do Pregão nº 00028/2013, referente ao
Processo nº 050.000.273/2013, o pregoeiro, Sr(a) NILSON ALMEIDA QUIRINO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

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: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:22:26

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, Melhor lance: R$ 3.280.000,0000, Valor Negociado: 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: Adjudicado

Adjudicado para: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA , pelo melhor lance de R$ 490.000,0000 , com valor
negociado a R$ 468.000,0000 .
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:22:55

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF:
59.275.792/0001-50, Melhor lance: R$ 490.000,0000, Valor Negociado: 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: Adjudicado

Adjudicado para: FIAT AUTOMOVEIS SA , pelo melhor lance de R$ 876.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:24:17

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA, CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, Melhor lance: 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: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:24:25

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RENAULT DO BRASIL S.A, CNPJ/CPF:
00.913.443/0001-73, Melhor lance: R$ 660.000,0000

Fim do documento
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2013

Às 15:14 horas do dia 20 de novembro de 2013, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ALVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
050.000.273/2013, Pregão nº 00028/2013. 

Resultado da Homologação

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: Homologado

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

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:22:26 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50, Melhor lance: R$

3.280.000,0000, Valor Negociado: R$ 3.249.999,9000

Homologado 20/11/2013
15:14:27

ALVARO
HENRIQUE

FERREIRA DOS
SANTOS

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: Homologado

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

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:22:55 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: GENERAL MOTORS DO
BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 59.275.792/0001-50, Melhor lance: R$

490.000,0000, Valor Negociado: R$ 468.000,0000

Homologado 20/11/2013
15:14:27

ALVARO
HENRIQUE

FERREIRA DOS
SANTOS

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: Homologado

Adjudicado para: FIAT AUTOMOVEIS SA , pelo melhor lance de R$ 876.500,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:24:17 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA,

CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, Melhor lance: R$ 876.500,0000

Homologado 20/11/2013
15:14:27

ALVARO HENRIQUE
FERREIRA DOS

SANTOS

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: Homologado

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

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 11/11/2013
17:24:25 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: RENAULT DO BRASIL

S.A, CNPJ/CPF: 00.913.443/0001-73, Melhor lance: R$ 660.000,0000

Homologado 20/11/2013
15:14:27

ALVARO HENRIQUE
FERREIRA DOS

SANTOS

Fim do documento


