
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 
DO DISTRITO FEDERAL 

 
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico 

Nº 00008/2018  

Às 08:30 horas do dia 29 de agosto de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº 
00008/2018, referente ao Processo nº 70000114662017-36, o pregoeiro, Sr(a) NATANAEL 
FELIX DOS SANTOS, 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: AUTOMÓVEL 

Descrição Complementar: VEÍCULO DE PASSEIO, zero quilômetro, 4 portas, ano de 
fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu último lançamento; 
capacidade de transporte 05 passageiros incluindo motorista, motor 1.0 (mínimo) Flex 
(bicombustível) x no mínimo 8 válvulas; potência mínima do motor 70 Cv (gasolina) e 75Cv 
(álcool); sistema de injeção eletrônica de combustível; câmbio manual de 5(cinco) marchas a 

frente e 1 (uma) a ré, tanque de combustível com capacidade para 45 litros (mínimo); porta 
malas com capacidade mínima de 255 litros; cor branca, airbag duplo; ar condicionado de 
fábrica; desembaçador e limpador de vidro traseiro; cinto de segurança para todos os 
passageiros, sendo de 3 (três) pontos para, no mínimo, 4 (quatro) ocupantes; encosto de 
cabeça para, no mínimo, 4 (quatro) passageiros; sistema de som de série com antena (interna 
ou externa); sistema de freios ABS; direção hidráulica ou elétrica ou eletro hidráulica, vidros 
elétricos de série nas 2 portas dianteiras (mínimo); trava elétrica de série nas 4 (quatro) 
portas; jogo de tapetes dianteiros e traseiros em borracha; chave reserva; protetor de cárter; 
demais equipamentos obrigatórios e de segurança exigidos pelo CONTRAN e em 

Tratamento Diferenciado: - 

Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor estimado: R$ 80.786,8000 Situação: Cancelado na aceitação 
  

 
Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Cancelado na 
aceitação 

28/08/2018 
15:59:48 

Item cancelado na aceitação. Motivo: Todas as propostas 
com valores acima do estimado e negociação fracassada 

 

 
Item: 2 

Descrição: AUTOMÓVEL 

Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, Tipo: Caminhonete Pick up Cabine dupla, 
Características básicas - veículo automotor, tipo caminhonete cabine dupla, com tração 4X4, 
chassi ou monobloco alto, zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, 
cor sólida branca; ano de fabricação igual à data da compra com modelo atualizado de seu 
último lançamento; capacidade para transporte de no mínimo cinco passageiros, incluindo o 
motorista; quatro portas laterais e tampa traseira; caçamba original, com capacidade de carga 
útil total do veículo de pelo menos 1.000kg; motor a diesel, com turbo e Inter cooler; 
Transmissão com no mínimo cinco velocidades à frente e uma à ré, sistema de tração 4X4; 

suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 205 
(duzentos e cinco) mm do solo, com o veículo vazio; direção hidráulica, elétrica ou eletro 
hidráulica original de fábrica; volante com ajuste de altura; air bag frontal duplo (motorista e 
passageiro)no mínimo; luz de freio (Brake-light); equipada com kit multimídia de série, e 
demais descrições de acordo com o ite 3 do TR. 

Tratamento Diferenciado: - 

 



Aplicabilidade Decreto 7174: Não 

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não 

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE 

Valor estimado: R$ 135.190,0000 Situação: Adjudicado 
 

 
Adjudicado para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. , pelo melhor lance 
de R$ 131.700,0000 . 
 

 
Eventos do Item 

Evento Data Observações 

Adjudicado 
29/08/2018 
08:30:58 

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FCA FIAT 
CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 
16.701.716/0036-86, Melhor lance: R$ 131.700,0000 

 

 
Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para 
impressão. 
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