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PROCESSO Nº  00070-00015011/2018-71 (SEI)

PREGÃO (SRP) Nº 17/2018 - FORMA ELETRÔNICA

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de Preços visando eventual aquisição de veículos leves, u litários e caminhões
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I
deste Edital.

 

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 17/2018-SEAGRI-DF, realizado em 03/12/2018 às 09:00 hs, que
objetivou o Registro de Preços para a eventual aquisição de veículos leves, u litários e caminhões,
a fim de atender a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural -
SEAGRI, conforme condições e especificações constantes do Termo de Referência e seus Anexos o
Pregoeiro, Sr. Natanael Félix dos Santos, RETIFICA A PRESENTE ADJUDICAÇÃO, especificamente
quanto ao valor do item 4/22 bem como o valor total dos itens abaixo, anteriormente adjudicado
aos licitantes vencedores dos itens 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 e 15 (itens de par cipação cota principal), os
itens 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 referente às cotas reservadas, nos termos do item 7.3 do
Anexo I Edital bem como nos termos do § 2º do Art. 8º do Decreto Federal nº 8.538/2015, por
atenderem as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes, as normas
constantes da Lei Federal Nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, e
alterações posteriores, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, Decretos
Distritais 25.966/2005, 26.851/2006, 32.716/2011, 33.479/2012, 39.103/2018, 37.121/2016, e
respec vas alterações posteriores, pela Lei Complementar no 123/2006 e Lei Federal n.º 12.440/2011,
além  das  demais  normas  per nentes,  observadas  as  condições  estabelecidas  no  Ato
Convocatório e seus Anexos, onde se sagraram vencedoras as empresas, conforme o abaixo:

 

 

 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA - CNPJ Nº 16.701.716/0001-56

ITEM
COTA

PRINC.
ITEM COTA

RESERVADA DESCRIÇÃO UNID DE
FORNEC. QUANT

VL.

UNIT.

VL.

TOTAL

VEÍCULO DE PASSEIO, tipo hatchback,
novo, zero quilômetro, na cor branca,
ano de fabricação/modelo 2018 ou
superior, 4 portas mais porta do porta
malas, capacidade para 5 pessoas



1 19
incluindo o motorista, ar condicionado
(quente/frio) original de fábrica,
bicombustível (flex), motor dianteiro,
volume 1.0 ou superior, mínimo de 3
cilindros, em linha, injeção eletrônica
com sistema sequencial multiponto,
conta giros, potência mínima do motor
de 72 CV (gasolina) e 75 CV (etanol).

UNIDADE 6 42.745,00 256.470,00

2 20

VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero
quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, 4
portas mais porta do porta malas,
capacidade para 05 pessoas incluindo
o motorista, ar condicionado
(quente/frio) original de fábrica,
bicombustível (flex), motor dianteiro,
volume 1.3 ou superior, mínimo de 03
cilindros, em linha, injeção eletrônica
com sistema sequencial multiponto,
conta giros, potência mínima do motor
de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol)

UNIDADE 2 53.000,00 106.000,00

6 24

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK
UP, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo
2018 ou superior, 2 portas, capacidade
mínima para 2 pessoas incluindo o
motorista, ar condicionado
(quente/frio) original de fábrica,
bicombustível (flex), motor dianteiro,
volume 1.4 ou superior, mínimo de 4
cilindros, em linha, injeção eletrônica
com sistema sequencial multiponto,
conta giros, potência mínima do motor
de 85 CV (gasolina) e 87 CV (etanol)

UNIDADE 1 54.000,00 54.000,00

TOTAL 416.470,00

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

 

4 22

VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO:
CAMINHONETE CABINE DUPLA, A
DIESEL, tipo picape, nova, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, 4
portas, capacidade mínima para 5
pessoas incluindo o motorista, ar
condicionado (quente/frio) original
de fábrica, motor dianteiro, a diesel,
com turbo e Inter cooler, volume 2
litros ou superior, mínimo de 4
cilindros, em linha, conta giros,
potência mínima 170 CV, torque
mínimo de 34 Kgfm, refrigeração
forçada à água e marcador de
temperatura (termômetro) no painel
de instrumentos, protetor do cárter,
tanque de combustível capacidade
mínima de 75 litros

UNIDADE 2 139.240,00 278.480,00



TOTAL 278.480,00

DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ Nº 61.591.459/0001-00

 

8 25

. CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA
SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior,
cabine avançada em chapa de aço, na
cor branca, ar condicionado original de
fábrica, acionamento elétrico dos
vidros e retrovisores, capacidade de
transportar um motorista e dois
passageiros, cintos de segurança
retráteis, a três pontos, assento
individual e pneumático para o
motorista, motor a diesel, com
gerenciamento eletrônico, atendendo
à legislação Proconve P-7, potência
nominal mínima de 155 CV; torque
mínimo de 53 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à
água, protetor do cárter tipo “peito de
aço”

UNIDADE 1 176.365,00 176.365,00

TOTAL 176.365,00

 

MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA – CNPJ: 07.366.153/0001-04

 

9 26

CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO,
novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro,
ano de fabricação/modelo 2018 ou superior,
cabine avançada em chapa de aço, na cor
branca, ar condicionado original de fábrica,
acionamento elétrico dos vidros e
retrovisores, capacidade de transportar um
motorista e dois passageiros, cintos de
segurança retráteis, a três pontos, assento
individual e pneumático para o motorista,
motor a diesel, com gerenciamento
eletrônico, atendendo à legislação
Proconve P-7, potência nominal mínima de
155 CV;

UNIDADE 1 207.675,00 207.675,00

11 28

CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA,
novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro,
ano de fabricação/modelo 2018 ou superior,
cabine avançada, em aço, na cor branca,
com ar condicionado original de fábrica,
com acionamento elétrico dos vidros e
retrovisores externos, capacidade de
transportar um motorista e dois
passageiros, cintos de segurança retráteis, a UNIDADE 1 232.863,00 232.863,00



três pontos nos assentos laterais e
subabdominal no assento intermediário,
assento individual e pneumático para o
motorista, motor a diesel, com
gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7, com potência
nominal mínima de 180 CV.

15 29

CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo,
tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine
avançada em aço, na cor branca, ar
condicionado original de fábrica,
acionamento elétrico dos vidros e
retrovisores, capacidade de transportar um
motorista e dois passageiros, cintos de
segurança retráteis, a três pontos
nos assentos laterais e subabdominal no
assento intermediário, assento individual e
pneumático para o motorista, motor a
diesel, com gerenciamento eletrônico,
atendendo à legislação Proconve P-7,
potência nominal mínima de 180 CV.

UNIDADE 2 252.000,00 504.000,00

TOTAL 944.538,00

 

ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA  – CNPJ: 08.206.867/0001-00

 

10 27

CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo,
tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano
de fabricação/modelo 2018 ou superior,
cabine avançada em aço, na cor branca,
com ar condicionado original de fábrica,
acionamento elétrico dos vidros e
retrovisores externos, capacidade de
transportar um motorista e dois
passageiros, cintos de segurança retráteis,
a três pontos nos assentos laterais e
subabdominal no assento intermediário,
assento individual e pneumático para o
motorista, motor a diesel, com
gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7, potência nominal
mínima de 180 CV

UNIDADE 2 238.300,00 476.600,00

TOTAL 476.600,00

VALOR GLOBAL: 2.292.453,00

 

 

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS



 
Pregoeiro

 

   

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL FELIX DOS SANTOS - Matr.1661701-0,
Gerente de Licitações, em 11/02/2019, às 10:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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