
 

 

 
 
 
 
AO 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
POLÍCIA CIVIL 
A/C: COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2019 
       PROCESSOS Nº 86499475 

 
ABERTURA: 05 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 11HS. 
 
Empresa Licitante: MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS EIRELI. 
Rua João Pessoa de Matos -530 – Praia da Costa- Vila Velha /ES 
CEP: 29.101-115 -Telefone: 11 2478-2818 
E-mail: manupa@manupa.com.br/ operacional@manupa.com.br  
CNPJ: 03.093.776/0005-15 Inscrição Estadual: 083.487.96-4 
Banco: Brasil 001 Agência – 0474-X C/C 11898-2 
 
Contato Representante Local: Sr. Dernecy Rosa Junior 
E-mail: cabalarepresentacoes@gmail.com 
Fone: (27) 9 9941-5430 
 
Abaixo propomos preços para fornecimento de: 

 
ITEM 01- 160 (CENTO E SESSENTA) UNIDADES – RENAULT LOGAN ZEN 1.6 

CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 

Veículo de passeio total flex sedan; zero quilometro; com as seguintes características; 
Número máximo de passageiros: 5 passageiros; portas: 04; motor: potência de 115 cv 
(gasolina) @ 5.500 rpm 118 cv (etanol) @ 5.500 rpm; itens de série completo; ar 
condicionado de serie; descrição completa no termo de referência. 
Veículo zero km com 4 (quatro) portas laterais, da linha de produção comercial de 
fabricação nacional ou com índice mínimo de 60% de nacionalização.  
Cor: Cores (mínimo 4 diferentes, preta, branca, qualquer tom de prata, qualquer tom de 
cinza) discretas variadas proporcionalmente padrão original de fábrica e de linha de 
produção. 
Freios: Com sistema ABS. 
 



 

 

 
 
 
 
Motorização: Combustível: bicombustível ou flex (gasolina e álcool) ou somente gasolina; 
Potência 115 cv (gasolina) @ 5.500 rpm (quando abastecido a gasolina);  
Chassi: Conforme modelo do fabricante;  
Transmissão: Mecânica  
Direção: Assistida (Hidráulica ou elétrica ou eletrônica). 
Sistema elétrico: bateria: de 60 Amperes (12 volts) e que não exija a manutenção 
(reposição de solução); alternador e cabeamento compatíveis com o sistema; o sistema 
elétrico de carga do veículo deverá, além de sua função básica, estar dimensionado para 
suportar, simultaneamente, os equipamentos originais e a adaptação de todos os 
equipamentos e acessórios previstos nesta especificação, inclusive um rádio Transceptor 
Digital VHF (45 Watts com consumo estimado de 9 A) que será instalado posteriormente. 
Rodas e pneus: Conforme modelo do fabricante, todos mesma marca e modelo; 
obrigatoriamente equipado com estepe (sobressalente); suporte de estepe original 
Forração interna do veículo: bancos em couro natural ou couro ecológico automotivo na cor 
do interior do veículo, piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável. Com 
fixadores para os tapetes de borracha para o motorista e carona. 
Porta malas: 510 (Quinhentos e dez litros) litros. 
Equipamentos obrigatórios e acessórios: 
Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; 
Retrovisor externo do lado direito; Retrovisores com ajuste interno elétrico. 
Protetor de cárter e câmbio; 
Ar condicionado de fábrica; 
Air Bag (mínimo motorista e carona) 
Acionamento elétrico dos vidros dianteiros; 
Trava elétrica nas portas; 
Brake-light; (3ª luz de freio) 
Controle de estabilidade. 
Sensor de Ré com aviso sonoro instalado no para-choque traseiro; 
Kit multimídia com no mínimo entrada USB, atendimento do celular com tecnologia 
Bluetooth, câmera de ré. 
Barras de proteção laterais homologadas pela fábrica; 
Vidro traseiro térmico; 
Bancos com forração em couro natural ou sintético na cor do interior do veículo. 
Piso revestido em material resistente, não absorvente e lavável. 
Vidros verdes com película de proteção solar em acordo com a legislação (no para brisa 
poderá ser solicitado caso a caso); 
Predisposição para som com 04 (quatro) autofalantes de 50w. 



 

 

 
 
 
 
 
Tomada apropriada para ligação de 12 Vcc; 
Farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc; 
Tapetes próprios do modelo do veículo, dianteiros e traseiros, devendo o do motorista ter 
fixador. 
Sinalização visual e sonora: 
SINALIZADOR TIPO “KOJAK” + SIRENE DESCARACTERIZADA + ESTROBO (frente e 
traseira) + MÓDULOS DE LED, os estrobo serão instalados no mínimo 2 na dianteira do 
veículo e 2 na traseira do veículo (fincando em locais que não sejam perceptíveis quando não 
acionadas e serão de cor branca, os módulos de led serão instalados na parte frontal e na 
parte traseira dos veículos conforme especificações de instalação indicada pela polícia civil; 
 2 (duas) Sirenes eletrônicas no compartimento do motor, com potência nominal de 100 w 
no mínimo, pico de 130 watts, 04 tipos de som e acionamento no painel do veículo; unidade 
sonofletora com drive de bobina autocentrante, acionamento por amplificador instalado e 
forma imperceptível sob o painel do veículo ou no porta luvas; 
1 (um) Sinalizador luminoso individual modelo tipo “Kojak” na cor vermelha, com base 
emborrachada e imantada, com alta tecnologia e qualidade. Iluminação através de no mínimo 
de 85 led’s de alta eficiência luminosa, tendo intensidade luminosa mínima de 7500mc e 
ângulo total de visualização de 70° (categoria alto brilho, com módulo único em policarbonato 
na cor vermelha), permitindo a visualização do sinalizador em um ângulo de 360 graus com 
baixo consumo elétrico. Para uso portátil, com imã na base para fixação provisória no teto 
do veículo, com cabo e plug para ligação na tomada 12V original do veículo; 
04 (quatro) Módulos de led sinalizadores, 2 instalados na parte frontal do veículo e 2 na 
parte traseiras compostos cada um por no mínimo 04 leds na cor vermelha, de alta potência 
(mínimo de 01 Watt) cada unidade. Montado em chassi de alumínio injetado e lente 
colimadora com ótica desenvolvida para aplicação frontal. Totalmente a prova d'agua, com 
flash sequencial ou intermitente.   
 Sinalização com estrobo de duplo flashes instalados na dianteira e na traseira do veículo, 
com acionamento independente do módulo do sinalizador (no painel do veículo). 
Primeiras 3 (três) revisões programadas pelo fabricante/montadora do veículo deverão ser 
realizadas sem CUSTO ALGUM (zero) para a PCES obedecendo o prazo e/ou a 
quilometragem recomendada no manual de cada montadora, nas seguintes condições: 
A cada revisão de fábrica, as rodas/pneus serão alinhadas, balanceadas e com cambagem e 
cárter caso necessário. 
A cada revisão de fábrica os veículos serão submetidos a uma lavagem completa/geral 
(lavagem por dentro e por fora, lavagem do fundo, lavagem do motor, aspirar interior).  
 



 

 

 
 
 
 
Todos os custos, incluindo peças (óleo, filtros, correia, etc.) ou serviços previstos nas 
revisões programadas de fábrica, lavagem, alinhamento/balanceamento, cambagem e cárter 
serão de inteira responsabilidade da empresa vencedora do Certame, não podendo em 
hipótese alguma ser cobrado algum valor, a qualquer título ou finalidade. 
 
Preço Unitário: R$ 59.360,74 (Cinquenta e nove mil trezentos e sessenta mil e setenta 
reais e quatro centavos).  
 
Preço Total: R$ 9.497.719,00 (Nove milhões quatrocentos e noventa e sete mil setecentos 
e dezenove reais) 
 
Prazo de entrega: Em até 90 (Noventa) dias consecutivos, após o recebimento, pelo 
fornecedor, da Autorização de Fornecimento – AF / Ordem de Serviços.  
 
Local de Entrega:  Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, na Av. Nossa Senhora da 
Penha, 2290, Santa Luiza, Vitória/ES, CEP 29045-402.  
 
Condições de Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias úteis, após a entrega dos veículos através 
de Deposito. 

 
Banco do Brasil nº 001 Agência nº 474-x C/C nº 11.898-2 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número do Pregão: 0063/2019

Nº Ata:
Nº Edital:
Nº Processo:

1
0063/2019
86499475

Objeto: VIATURAS DESCARACTERIZADAS, conforme especificação - ANEXO, do Edital.

Chat inativo para lote LT 001.

Lote: LT 001

Valor Arrematado: 9.497.718,40

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Licitante Vencedor: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

Valor Estimado: 9.829.547,20

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES

Seq. Data/Hora Licitante StatusValor

1 04/12/2019 15:50:45 Licitante 02 11.200.000,00 C

2 04/12/2019 17:32:31 Licitante 03 9.829.547,20 C

3 04/12/2019 17:34:21 Licitante 04 9.829.547,20 C

(C) Propostas Classificadas
(D) Propostas Desclassificadas
(R) Propostas Reclassificadas

LANCES

Seq. Data/Hora Licitante Valor

1 05/12/2019 11:04:38.028 Licitante 03 9.800.000,00

2 05/12/2019 11:06:15.127 Licitante 02 9.799.000,00

3 05/12/2019 11:08:40.936 Licitante 04 9.796.195,00

4 05/12/2019 11:09:00.592 Licitante 02 9.788.560,00

5 05/12/2019 11:09:03.752 Licitante 04 9.786.976,00

6 05/12/2019 11:09:42.619 Licitante 03 9.600.000,00

7 05/12/2019 11:09:46.382 Licitante 04 9.596.498,00

8 05/12/2019 11:10:01.703 Licitante 03 9.500.000,00

9 05/12/2019 11:10:05.350 Licitante 04 9.497.836,00

10 05/12/2019 11:10:45.328 Licitante 03 9.000.000,00

11 05/12/2019 11:10:56.609 Licitante 04 9.497.719,00

12 18/12/2019 15:11:00.647 Licitante 04 9.497.718,40

Às 12:40 horas do dia 10 de Dezembro de 2019, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa Licitante 04.

EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Evento VezesData/Hora Final do Evento

AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS 05/12/2019 11:01:16 05/12/2019 11:02:26 1ª

LANCES 05/12/2019 11:02:26 05/12/2019 11:11:06 1ª

TEMPO RANDÔMICO 05/12/2019 11:08:04 05/12/2019 11:11:06 1ª

ARREMATE 05/12/2019 11:11:06 05/12/2019 11:14:36 1ª



EVENTOS

Evento Data/Hora Inicial do Evento VezesData/Hora Final do Evento

HABILITAÇÃO 05/12/2019 11:14:36 10/12/2019 12:38:58 1ª

ARREMATE 10/12/2019 12:38:58 10/12/2019 12:40:20 2ª

HABILITAÇÃO 10/12/2019 12:40:20 18/12/2019 14:37:39 2ª

RECURSO 18/12/2019 14:37:39 18/12/2019 15:11:24 1ª

ADJUDICAÇÃO 18/12/2019 15:07:40 18/12/2019 15:11:11 1ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

SISTEMA 05/12/2019 11:01:16.633

Às 11:01:16 do dia 5 de Dezembro do ano de 2019, nas
dependências da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, situada no Avenida Nossa Senhora da Penha - 2.290 -
Santa Luzia, Vitória/ES, reuniram-se a Equipe de Pregão
designada na resolução nº Nº 273 DE 26/03/2019 de 26/03/2019,
publicada no DOE de 27/03/2019, visando a realização do
PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 0063/2019, 86499475,
em atendimento às disposições contidas na Lei nº ., Decreto nº .,
para a aquisição de VIATURAS DESCARACTERIZADAS.
Objetivando atender as necessidades do(a) PCES.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:01:16.643 Aberto a sessão da ata para o lote LT 001.

SISTEMA 05/12/2019 11:01:16.648 Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
PROPOSTAS.

SISTEMA 05/12/2019 11:02:26.618 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 9.829.547,20.

SISTEMA 05/12/2019 11:02:26.652 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 9.829.547,20.

SISTEMA 05/12/2019 11:02:26.702 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 11.200.000,00.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:02:26.741 Iniciada disputa do lote LT 001.

SISTEMA 05/12/2019 11:02:26.771 Declaro iniciada a fase de LANCES.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:02:51.282

Bom dia! Prezados Licitantes, iniciamos a disputa do Pregão nº
063/2019 que através do sistema de Registro de Preços visa a
Aquisição de viaturas descaracterizadas. Lembramos que não há
isenção de IPI para veículos usados como viaturas
descaracterizadas, os veículos a serem adquiridos para fins
investigativos NÃO se enquadram nas características exigidas pela
legislação para fins de isenção.
O tempo normal da disputa será de 5 minutos.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:04:36.416 Favor ajustarem seus preços, o valor máximo estipulado em Edital
é de R$9.829.547,20

LICITANTE 03 05/12/2019 11:04:38.028 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LT 001 foi de R$
9.800.000,00.

LICITANTE 02 05/12/2019 11:06:15.127 O lance do licitante Licitante 02 para o lote LT 001 foi de R$
9.799.000,00.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:08:06.259 Tempo randômico iniciado.

LICITANTE 04 05/12/2019 11:08:40.936 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LT 001 foi de R$
9.796.195,00.

LICITANTE 02 05/12/2019 11:09:00.592 O lance do licitante Licitante 02 para o lote LT 001 foi de R$
9.788.560,00.

LICITANTE 04 05/12/2019 11:09:03.752 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LT 001 foi de R$
9.786.976,00.

LICITANTE 03 05/12/2019 11:09:42.619 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LT 001 foi de R$
9.600.000,00.

LICITANTE 04 05/12/2019 11:09:46.382 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LT 001 foi de R$
9.596.498,00.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:09:57.908 Façam seu melhor preço, iniciado o tempo randômico a disputa
poderá ser encerrada a qualquer momento!

LICITANTE 03 05/12/2019 11:10:01.703 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LT 001 foi de R$
9.500.000,00.

LICITANTE 04 05/12/2019 11:10:05.350 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LT 001 foi de R$
9.497.836,00.

LICITANTE 03 05/12/2019 11:10:45.328 O lance do licitante Licitante 03 para o lote LT 001 foi de R$
9.000.000,00.

LICITANTE 04 05/12/2019 11:10:56.609 O lance do licitante Licitante 04 para o lote LT 001 foi de R$
9.497.719,00.

SISTEMA 05/12/2019 11:11:06.535 Declaro encerrado a fase competitiva.

SISTEMA 05/12/2019 11:11:06.951 Declaro iniciada a fase de ARREMATE.



TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora Mensagem

PREGOEIRO 05/12/2019 11:14:33.541 Obrigada pela participação de todos!

PREGOEIRO 05/12/2019 11:14:36.596 Declaro aberto vistas na proposta do licitante Licitante 03.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:14:36.603 Às 11:14 horas do dia 5 de Dezembro de 2019, foi encerrado a
Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa Licitante 03.

SISTEMA 05/12/2019 11:14:36.614 Declaro iniciada a fase de HABILITAÇÃO.

PREGOEIRO 05/12/2019 11:15:28.307

Encerrada a etapa de lances foi feita a consulta ao cadastro de
fornecedores do Estado do Espírito Santo - CRC e consulta ao
Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas- CEIS
mantido pela Controladoria-Geral da União estando a empresa
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA com cadastro regular
damos prosseguimento.
Assim, convocamos o Licitante Arrematante para apresentar
documentação de habilitação e proposta comercial no prazo de 02
(dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil posterior à essa
convocação feita no sistema eletrônico, facultando-se o envio por e
-mail em formato ¿PDF¿ (cpl@pc.es.gov.br).

PREGOEIRO 10/12/2019 12:38:58.801

Inabilitado o licitante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA pelo
motivo: Empresa não apresentou certidão de regularidade fiscal
com a Fazenda do Estado do Espírito Santo, tentamos emitir
através do site mas apresenta pendência não sendo possível a
emissão..

PREGOEIRO 10/12/2019 12:40:20.707 Declaro aberto vistas na proposta do licitante Licitante 04.

PREGOEIRO 10/12/2019 12:40:20.726 Às 12:40 horas do dia 10 de Dezembro de 2019, foi encerrado a
Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa Licitante 04.

SISTEMA 10/12/2019 12:40:20.747 Declaro iniciada a fase de HABILITAÇÃO.

PREGOEIRO 10/12/2019 12:53:33.036

Seguindo a ordem classificatória, convocamos a empresa
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.
Foi feita a consulta ao cadastro de fornecedores do Estado do
Espírito Santo - CRC e consulta ao Cadastro Nacional de Empresa
Inidôneas e Suspensas- CEIS mantido pela Controladoria-Geral da
União estando a empresa                                               com
cadastro regular damos prosseguimento. Assim, convocamos o
Licitante Arrematante a apresentar documentação de habilitação e
proposta comercial no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do
primeiro dia útil posterior à essa convocação feita no sistema
eletrônico, facultando-se o envio por e-mail em formato ¿PDF¿
(cpl@pc.es.gov.br).
Abrimos negociação, buscando a vantajosidade econômica
solicitamos revisão da PROPOSTA com DESCONTO no preço
apresentado.

PREGOEIRO 17/12/2019 14:21:20.205
Habilitado o licitante MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
E FERRAM pelo motivo: Documentação apresentada no prazo e
proposta analisada e aprovada pelo setor requisitante.

PREGOEIRO 17/12/2019 14:22:13.062 Informamos aos interessados que será declarado vencedor dia
18/12/2019 às 14:30 h

PREGOEIRO 18/12/2019 14:37:39.771 Declaro vencedor o licitante MANUPA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI.

SISTEMA 18/12/2019 14:37:39.791 Declaro iniciada a fase de RECURSO.

SISTEMA 18/12/2019 14:37:39.811 Iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal
motivada de 30 minutos(s) para o lote LT 001.

SISTEMA 18/12/2019 15:07:39.954 Não houve manifestação de recurso para o lote.

SISTEMA 18/12/2019 15:07:40.084 Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LT 001.

SISTEMA 18/12/2019 15:07:40.238 Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.

PREGOEIRO 18/12/2019 15:11:00.742
O valor do licitante MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAM foi ajustado pelo pregoeiro para R$9.497.718,40 motivo:
desconto apresentado para ajuste nos preços unitários.

PREGOEIRO 18/12/2019 15:11:10.576
Declaro adjudicado o pregão do lote LT 001 para o licitante
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
EIRELI com o valor de R$ 9.497.718,40.

PREGOEIRO 18/12/2019 15:11:24.813

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de
pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar
a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

INABILITAÇÃO

Licitante CNPJ Motivo

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 59275792000150

Empresa não apresentou certidão de
regularidade fiscal com a Fazenda do
Estado do Espírito Santo, tentamos emitir
através do site mas apresenta pendência
não sendo possível a emissão.



HABILITAÇÃO

Licitante CNPJ

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI 03093776000515

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o pregoeiro declara habilitada a
Empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ: 03093776000515

A empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI vencedora do lote: LT 001 se compromete a
apresentar a documentação original (quando for o caso) e proposta com preço final ofertado, para cada item cotado, dentro de 2
dias úteis.

ADJUDICAÇÃO

Licitante CNPJ Data/Hora

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

Valor
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS EIRELI 03093776000515 18/12/2019 15:11:10 9.497.718,40

EQUIPE

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências
cabíveis.

Às 15:11 horas do dia 18 de Dezembro de 2019, foi encerrada a Sessão de Pregão.

MARILIA BROSTEL CORREA MENEGHIM
Pregoeiro

MARILIA BROSTEL CORREA MENEGHIM FABIANE DA CUNHA GRAMPINHA
Membro da Equipe de Apoio

FABIANE DA CUNHA GRAMPINHA

SANDRA FIRME BROTTO CHAIA
Membro da Equipe de Apoio

SANDRA FIRME BROTTO CHAIA

Av. Governador Bley - Ed. Fábio Ruschi, 236
Centro - Vitória - ES
CEP: 29010-150
Data de Impressão: 05/05/2020 15:23:55


