Pregão Eletrônico
926523.172018 .39642 .5086 .146893827290

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2018 (SRP)
Às 09:31 horas do dia 03 de dezembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 39 de 17/07/2018, 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
70000150112018-71, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de veículos leves, utilitários e caminhões, para serem utilizados por diferentes setores da Secretaria de Estado de
Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme descrição, características, prazos, condições
e demais obrigações e informações constantes dos Anexos deste 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: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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 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), torque mínimo de 9,0 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura
(termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão
manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira
independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, ou semi-independente, pneus originais de
fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo
nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de
lavador, braço limpador e desembaçador, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 43.366,6700
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 42.745,0000 e a quantidade de
16 UNIDADE .
Item: 2
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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), torque mínimo de 11,9 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel
de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo
McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 ou superior, freios ABS,
alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 02 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de
chaves e dispositivos elétricos, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela
legislação vigente. conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 54.187,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 53.000,0000 e a quantidade de
8 UNIDADE .
Item: 3
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura mínima de 270 graus,
capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor
dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha, conta giros, potência mínima do motor de
129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de
instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e
estabilidade, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de
transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista

ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos,
conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 161.591,8900
Situação: Cancelado na aceitação
Item: 4
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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, conjunto chassi e carroceria, transmissão manual, ou superior, mínimo 5 velocidades à frente e 1 à ré,
tração 4x4, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, suspensão reforçada
e elevada original de fábrica, contemplando altura livre mínima de 220 (duzentos e vinte) mm do solo, com o veículo vazio,
pneus originais de fábrica aro 16 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência
dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos,
conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 139.240,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 148.000,0000 e com valor
negociado a R$ 139.240,0000 e a quantidade de 6 UNIDADE .
Item: 5
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de fábrica, capacidade
para dois lugares incluindo o motorista, vidros com películas não reflexivas com nível de transparência dentro do permitido
pela legislação vigente, 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), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e
marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, mínimo 05
(cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo
McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS,
alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves
e dispositivos elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 60.900,0000
Situação: Cancelado na aceitação
Item: 6
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel
de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão
dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 15 ,
ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação
vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio
de chaves e dispositivos elétricos, conforme descrição anexo I do Edital
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 54.050,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 54.000,0000 e a quantidade de
5 UNIDADE .
Item: 7
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: PICK UP CABINE ESTENDIDA, 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), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura
(termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão
manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna de direção
com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus
originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro
do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas
com travamento por meio de chaves, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Valor estimado: R$ 63.500,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., pelo melhor lance de R$ 63.500,0000 e a quantidade de
3 UNIDADE .
Item: 8
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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 ;
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas
a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas,
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus
radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 200.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 176.365,0000 e a quantidade
de 5 UNIDADE .
Item: 9
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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; 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 ;
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas
a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas,
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus
radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 227.791,6700
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 207.675,0000 e a quantidade
de 4 UNIDADE .
Item: 10
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de
04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a
frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço
forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com
feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus
275/80 R 22.5, sem câmara, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 242.750,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 238.300,0000 e a
quantidade de 8 UNIDADE .
Item: 11
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm,
mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de
aço , embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo
rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão

traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50
polegadas, em aço estampado, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 256.500,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 232.863,0000 e a quantidade
de 5 UNIDADE .
Item: 12
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: 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, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de
04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a
frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço
forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com
feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus
275/80 R 22.5, sem câmara, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 353.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 323.085,0000 e a quantidade
de 3 UNIDADE .
Item: 13
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro,
ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de transportar um
motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V),
com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de
proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de
dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de
serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 313.333,3300
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 292.800,0000 e a
quantidade de 2 UNIDADE .
Item: 14
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de
fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na cor branca, com
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, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61
Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo
peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis)
marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, , direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira
com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra
estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R
22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 328.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 301.000,0000 e a quantidade
de 3 UNIDADE .
Item: 15
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço ,

embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas
a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço
forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com
feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus
275/80 R 22.5, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 264.950,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 252.000,0000 e a quantidade
de 8 UNIDADE .
Item: 16
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, 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, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel,
com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de
112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo
peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis)
marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift,
diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra
estabilizadora, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 310.000,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 322.472,0000 e com valor
negociado a R$ 310.000,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .
Item: 17
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração traseira, 6x4, 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, com capacidade de transportar um
motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista;
direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação
Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco com
acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré,
mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de
molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com
molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 422.250,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 422.000,0000 e a
quantidade de 3 UNIDADE .
Item: 18
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: SEMIRREBOQUE, TIPO CARRETA PRANCHA, novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo
2018 ou superior, 02 eixos, rodado duplo, sistema de freios de serviço, de emergência e de estacionamento a ar derivado do
Caminhão Trator, atendendo a Resolução Contran nº 777/93; capacidade de carga mínima de 25 toneladas, construída em
chassi com aço estrutural, por processo de solda MIG ou superior, plataforma de carga plana, comprimento total, excluindose o cabeçalho (pescoço), mínimo 10,80 m e largura mínima de 3,00m, assoalho em chapas de aço, 02 (duas) pranchas de
madeira de Lei, maciça, servindo de pista das rodas do equipamento a ser embarcado, com largura mínima de 80 cm,
espessura mínima de 05 cm, dispostas longitudinalmente e fixadas por parafusos, plataforma sobre o cabeçalho, dotada
tampas laterais e frontal, móveis, removíveis, com altura mínima de 460 mm, em chapas de aço, pintadas na mesma cor do
equipamento; traseira inclinada, antiderrapante, mínimo de 50 cm de comprimento, com 02 (duas) rampas traseiras
antiderrapantes, com acionamento por cilindros hidráulicos, comando pneumático, suspensão rebaixada, conjugada com
balancins e braços tensores articulados, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 171.900,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 171.900,0000 e a
quantidade de 3 UNIDADE .
Item: 19
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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 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), torque mínimo de 9,0 Kgfm,
refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo
recomendação contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira,
direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção,
ou semi-independente, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2
airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos
elétricos, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 43.366,6700
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 20
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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), torque mínimo de 11,9 Kgfm, refrigeração forçada à água e
marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do
fabricante, transmissão manual, mínimo de 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção
servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus
originais de fábrica aro 14 ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 02 airbags frontais, vidros
elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, vidros com películas não reflexivas, conforme
descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 54.187,5000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 21
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS,
novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas
traseiras, com abertura mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar
condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros,
em linha, conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e
marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do
fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de
direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros
com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e
travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e
passageiros dianteiros, vidros elétricos, , conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 161.591,8900
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 22
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS - 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, conjunto chassi e carroceria,
transmissão manual, ou superior, mínimo 5 velocidades à frente e 1 à ré, tração 4x4, direção servoassistida, coluna de
direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, suspensão reforçada e elevada original de fábrica, contemplando
altura livre mínima de 220 (duzentos e vinte) mm do solo, com o veículo vazio, pneus originais de fábrica aro 16 , ou
superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação
vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 139.240,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 23
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO,
novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, carroceria monobloco confeccionada em
aço estampado original de fábrica, capacidade para dois lugares incluindo o motorista, vidros com películas não reflexivas
com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente, 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), torque mínimo
de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do
cárter, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida,
suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, pneus originais de
fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos,
conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Valor estimado: R$ 60.900,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 24
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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), torque mínimo de 12,4 Kgfm, refrigeração forçada à água e
marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do
fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção
servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira
com eixo rígido ou de torção, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas,
com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2
airbags frontais, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 54.050,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 25
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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 ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o
mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas
em aço estampado 17,5x6 polegadas, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 200.000,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 26
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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; 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 ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com o
mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas
em aço estampado 17,5x6, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 227.791,6700
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 27
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à
água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o
mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla
ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas
22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 242.750,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 28
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento
hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção
servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas,
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 256.500,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Item: 29
Descrição: CARRO TRANSPORTE
Descrição Complementar: COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS-CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no
mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla
ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas
22.5 x 7.50 polegadas, conforme descrição anexo I do Edital.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 264.950,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Histórico
Item: 1 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

13.457.330/0001-52 DGR COMERCIO E
QUIPAMENTOS EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

16

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 43.366,6700 R$ 693.866,7200 03/12/2018
08:55:23

Marca: renault
Fabricante: renault
Modelo / Versão: kwid 1.0 zen
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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
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), torque mínimo de 9,0 Kgfm, refrigeração forçada à
água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação
contrária do fabricante, transmissão manual, mínimo de 5 velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção
servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido ou de torção, ou
semi-independente, pneus originais de fábrica aro 14 , ou superior, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2
airbags frontais, vidros elétricos, no mínimo nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de chaves e
dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e desembaçador, conforme descrição
anexo I do Edital.

00.003.228/0001-35 MOTO AGRICOLA
SLAVIERO SA

Não

Não

16

R$ 48.800,0000 R$ 780.800,0000 30/11/2018
14:29:56

Marca: Marca Ford
Fabricante: Ford Motor Company do Brasil Ltda
Modelo / Versão: 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo de passeio, tipo hatch back, novo zero km modelo 2018 ou
superior, 4 portas mais porta do porta malas, com acesso ao porta malas, capacidade para 5 passageiros incluindo o
motorista, AR Condicionado, quente/freio original de fábrica, bi combustível. motor 85cv a alcool, Air Bag duplo,
Transmissão manual de 5 velocidades.

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

Não

Não

16

R$ 49.000,0000 R$ 784.000,0000 30/11/2018
18:20:33

Marca: ONIX 1.0
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX 1.0 - 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 incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro,
volume 1.0, de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do
motor de 78 CV (gasolina) e 80 CV (etanol) e demais itens conforme edital.

16.701.716/0001-56 FCA FIAT
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Não

Não

16

R$ 50.000,0000 R$ 800.000,0000 02/12/2018
21:56:27

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO ATTRACTIVE 1.0 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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
incluindo o motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume
1.0, 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 73
CV (gasolina) e 75 CV (etanol), torque de 9,5 (G) / 9,9 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e indicador de
temperatura no painel de instrumentos (através de "luz espia"), protetor do cárter, transmissão manual, de 5
velocidades a frente e 1 à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo
McPherson, suspensão traseira com eixo de torção pneus originais de fábrica aro 14”, freios ABS, alarme sonoro e
travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos nas portas dianteiras, portas com travamento por meio de
chaves e dispositivos elétricos, parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpador e desembaçador, vidros com
películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Bancos com encosto
de cabeça para, 4 pessoas, cintos de segurança de 3 pontos para 04 pessoas, porta-malas com capacidade de 280
litros, tapetes tipo bandeja em borracha ou material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em
conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 50.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 49.000,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 48.800,0000

00.003.228/0001-35

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 43.366,6700

13.457.330/0001-52

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 43.363,7100

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:46:17:740

R$ 42.990,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:46:42:477

R$ 42.980,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:49:13:927

R$ 42.920,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:49:26:817

R$ 42.910,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:50:18:633

R$ 42.900,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:50:28:023

R$ 42.890,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:50:52:557

R$ 42.850,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:51:05:170

R$ 42.849,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:53:02:473

R$ 42.848,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:53:12:130

R$ 42.847,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:53:25:663

R$ 42.845,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:53:34:227

R$ 42.840,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:53:50:383

R$ 42.837,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:53:58:947

R$ 42.835,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:54:11:807

R$ 42.831,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:54:20:557

R$ 42.830,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:54:34:403

R$ 42.792,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:54:45:810

R$ 42.790,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:55:01:577

R$ 42.785,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:55:09:640

R$ 42.780,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:55:23:830

R$ 42.749,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:55:30:703

R$ 42.540,0000

13.457.330/0001-52

03/12/2018 13:55:51:097

R$ 42.745,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:56:29:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

03/12/2018
Item aberto.
13:35:41

Iminência de 03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerramento 13:37:07
Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:16:37

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
09:38:30 13.457.330/0001-52.

Encerramento
do prazo de
04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI,
Convocação 10:09:06 CNPJ/CPF: 13.457.330/0001-52.
Anexo
Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
04/12/2018 13.457.330/0001-52, pelo melhor lance de R$ 42.540,0000. Motivo: Proposta recusada em razão das
10:51:10 especificações do fabricante referente à potência estar em desacordo com o Edital.Após consulta ao
licitante o mesmo solicitou a desclassificação da proposta.

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:

09:13:57

16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 42.745,0000.

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 13:34:05 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56

Habilitado

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

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

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

8

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 59.000,0000 R$ 472.000,0000 30/11/2018
18:20:33

Marca: ONIX 1.4
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ONIX 1.4 - 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 1.4, de 04
cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 98 CV
(gasolina) e 106 CV (etanol), torque de 13,0 Kgfm, e demais itens conforme edital.

16.701.716/0001-56 FCA FIAT
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Não

Não

8

R$ 60.000,0000 R$ 480.000,0000 02/12/2018
21:56:27

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: UNO WAY 1.3 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, 04
cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 10 CV
(gasolina) e 109 CV (etanol), torque de 13,7 (G) / 14,2 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de
temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, de 05 (cinco)
velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, suspensão dianteira independente, tipo
McPherson, suspensão traseira com eixo de torção, pneus originais de fábrica aro 14”, freios ABS, alarme sonoro e
travamento remoto, 02 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos
elétricos, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente.
Bancos com encosto de cabeça para 4 pessoas, cintos de segurança de 03 pontos para 04 pessoas, porta-malas
capacidade de 280 litros, com iluminação interna, com iluminação interna, tapetes tipo bandeja em borracha ou
material similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e
circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a
ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS.
GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 60.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 59.000,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 58.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:39:19:020

R$ 55.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:46:30:803

R$ 54.900,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 13:47:18:010

R$ 54.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:48:43:283

R$ 53.990,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 13:49:25:537

R$ 53.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:49:41:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
13:35:47

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
13:37:07

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:16:37

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
15:59:00 LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.

Encerramento do prazo de 04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER
Convocação - Anexo
16:11:20 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
09:27:16 LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.

Encerramento do prazo de 05/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FCA FIAT CHRYSLER
Convocação - Anexo
11:34:52 AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56.
Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
11:43:55 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 53.000,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL
13:34:05 LTDA. - CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

03.746.944/0001-09 POTTENCIAL
COMERCIO DE
AUTOMOVEIS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Não

3

Valor Unit.
R$ 200.000,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 600.000,0000 02/12/2018
20:18:24

Marca: RENAULT MASTER L3H2
Fabricante: RENAULT DO BRASIL
Modelo / Versão: RENAULT FURGÃO MASTER MINIBUS L3H2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, MARCA RENAULT, MODELO
MASTER MINI BUS, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta
corrediça e 2 portas traseiras, com abertura de 280 graus, capacidade para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto,
ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume de 2,3 litros, de 4 cilindros, em linha,
conta giros, potência do motor de 130CV, torque de 31,7Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura
(termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante, transmissão
manual 06 (seis) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna de direção, preferencialmente,
com regulagens, sistemas ABS e EBD, pneus originais de fábrica aro 16”, freios ABS, vidros com películas não
reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto,
banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para o motorista e passageiros dianteiros,
vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos
vidros. Retrovisores com luz indicadora de direção e com ajustes elétricos, sensores de estacionamento com sinais
sonoros, câmera de ré, bancos dianteiros com encosto de cabeça. Bancos revestidos em tecidos de cores escuras.
Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e
Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. Rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as
normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da
SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

3

R$ 250.000,0000

R$ 750.000,0000 30/11/2018
18:29:05

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Sprinter VAN 415 CDI - 15+1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura
mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado
(quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha,
conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e
marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do
fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna
de direção, preferencialmente, com regulagens, sistemas ABS e EBD, pneus originais de fábrica aro 15”, ou superior,
freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente.
Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para
o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos
elétricos, com fechamento automático dos vidros. Retrovisores com luz indicadora de direção e com ajustes elétricos,
sensores de estacionamento com sinais sonoros, câmera de ré, bancos dianteiros com encosto de cabeça. Bancos
revestidos em tecidos de cores escuras. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. Rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V.
Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. Declaramos
que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da
proposta: 60 (sessenta). Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Importado.

02.990.234/0001-59 DIVENA
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Não

Não

3

R$ 500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 03/12/2018
08:51:11

Marca: Mercedes Benz
Fabricante: Mercedes Benz
Modelo / Versão: Sprinter
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO TIPO VAN DE PASSAGEIROS, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, 1 porta corrediça e 2 portas traseiras, com abertura
mínima de 270 graus, capacidade mínima para 16 pessoas incluindo o motorista, teto alto, ar condicionado
(quente/frio) original de fábrica, motor dianteiro, a diesel, volume mínimo de 2,1 litros, mínimo de 4 cilindros, em linha,
conta giros, potência mínima do motor de 129 CV, torque mínimo de 30,5 Kgfm, refrigeração forçada à água e
marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do
fabricante, transmissão manual, mínimo 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, direção servoassistida, coluna
de direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, pneus originais de fábrica aro 15 , ou superior, freios
ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente.
Alarme sonoro e travamento remoto, banco do motorista ajustável, com cinto de segurança a três pontos, airbags para
o motorista e passageiros dianteiros, vidros elétricos

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

02.990.234/0001-59

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 250.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 200.000,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 189.980,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:46:47:320

R$ 189.967,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:46:50:320

R$ 180.449,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:47:07:540

R$ 180.436,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:47:10:853

R$ 171.396,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:47:32:510

R$ 171.390,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:47:35:667

R$ 171.267,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:48:13:407

R$ 171.261,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:48:16:593

R$ 171.032,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:48:33:703

R$ 171.018,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:48:36:813

R$ 170.532,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:48:53:783

R$ 170.524,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:48:56:860

R$ 169.753,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:49:14:440

R$ 169.749,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:49:17:457

R$ 169.519,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:49:34:817

R$ 169.505,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:49:38:007

R$ 168.630,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:49:55:117

R$ 168.620,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:49:58:227

R$ 165.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:50:17:070

R$ 164.992,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:50:20:320

R$ 164.044,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:50:37:133

R$ 164.037,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:50:40:353

R$ 163.862,3300

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:50:57:590

R$ 163.854,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:51:00:760

R$ 163.832,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:51:30:577

R$ 163.817,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:51:33:623

R$ 163.800,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:51:51:093

R$ 163.792,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:51:54:220

R$ 163.777,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 13:52:28:660

R$ 163.767,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 13:52:31:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

03/12/2018
Item aberto.
13:35:51

Aberto

Iminência de 03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
Encerramento 13:37:07
Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
13:52:37

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
04/12/2018
CNPJ/CPF: 03.746.944/0001-09, pelo melhor lance de R$ 163.767,0000. Motivo: Proposta recusada em
10:21:30
razão do valor ofertado estar acima do valor estimado tendo sua negociação fracassada.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
04/12/2018
61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R$ 163.777,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do
10:35:49
valor ofertado estar acima do valor estimado tendo sua negociação fracassada.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA., CNPJ/CPF: 02.990.234/0001-59,
04/12/2018
pelo melhor lance de R$ 500.000,0000. Motivo: Proposta recusada em razão do valor ofertado estar
13:32:57
acima do valor estimado tendo sua negociação fracassada visto que não houve resposta do licitante.

Cancelado na 04/12/2018 Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO pois não teve proposta dentro do valor
aceitação
13:33:57 estimado.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

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

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

6

Valor Unit.
R$ 149.000,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 894.000,0000 30/11/2018
18:20:33

Marca: S10 CD 2.8
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: S10 2.8 - 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 200 CV, torque de 44,9 Kgfm, e demais itens conforme
edital.

03.746.944/0001-09 POTTENCIAL
COMERCIO DE
AUTOMOVEIS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim

Não

6

R$ 200.000,0000 R$ 1.200.000,0000 02/12/2018
20:33:49

Marca: L200 TRITON SPORT
Fabricante: MITSUBISHI DO BRASIL
Modelo / Versão: L200 TRITON SPORT GLX 4X4 DIESEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: CAMINHONETE CABINE DUPLA, A DIESEL,
L200 TRITON SPORT GLX, 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, conjunto chassi e carroceria,
transmissão manual, ou superior, mínimo 5 velocidades à frente e 1 à ré, tração 4x4, direção servoassistida, coluna de
direção com regulagens, controle de tração e estabilidade, suspensão reforçada e elevada original de fábrica,
contemplando altura livre mínima de 220 (duzentos e vinte) mm do solo, com o veículo vazio, pneus originais de
fábrica aro 16”, ou superior, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro do
permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, mínimo 2 airbags frontais, vidros elétricos,
portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos
com encosto de cabeça e capas removíveis, revestimento em couro sintético lavável (napa ou similar), banco do
motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3 pontos e regulagem de altura, caçamba capacidade mínima
de carga 1000 quilogramas, com protetor de caçamba na cor preto fosco com especificação e material recomendado
pelo fabricante, fixação da carga através de ganchos internos, isolamento termoacústico interno sob o capô do
compartimento do motor, capota marítima, faróis de neblina, tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais
destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista, revestimento do assoalho de borracha, duas tomadas
internas de 12 volts, com tampa (acendedor de cigarros e outra auxiliar); estribos laterais, rádio AM/FM, MP3, USB,
tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado,
sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRIDF.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 200.000,0000

03.746.944/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 149.000,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 148.000,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 13:54:51:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
13:35:59

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
13:37:07

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:16:39

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
11:35:42 CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.

Encerramento do
prazo de
04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE
Convocação 12:49:19 VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Anexo
Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
09:37:00 CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R$ 148.000,0000.

Negociação de
valor

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
05/12/2018
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, pelo melhor lance de R$ 148.000,0000 e com valor negociado a R$
09:38:17
139.240,0000. Motivo: Proposta aceita com valor negociado por R$ 139.240,00

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

05/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
10:59:57 CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.

Encerramento do
prazo de
05/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE
Convocação 11:41:39 VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Anexo
Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

05/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
11:52:31 CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.

Encerramento do
prazo de
05/12/2018 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AMORIM E ALVES
Convocação 12:06:55 COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02.
Anexo
Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

Fornecedor

16.701.716/0001-56 FCA FIAT
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Não

Não

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 75.000,0000 R$ 225.000,0000 02/12/2018
21:56:27

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: FIORINO HARD WORKING 1.4 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de
fábrica, capacidade para dois lugares incluindo o motorista, vidros com películas não reflexivas com nível de
transparência dentro do permitido pela legislação vigente, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica,
bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4 L, 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial
multiponto, conta giros, potência do motor de 85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol), torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm,
refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter,
transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida,
suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido, pneus originais de fábrica aro
14”, freios ABS, alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por
meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de cabeça, cintos
de segurança de 3 pontos, caçamba capacidade de carga 650 quilogramas, volumétrica de 3.100 litros, com protetor
interno, piso tipo emborrachado antiderrapante (jogo de tapete de borracha), 2 portas traseiras com abertura de 270
graus, tapetes na cabine tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V.
Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o
primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 75.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 09:31:37:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
13:36:03

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
13:37:07

Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.

Encerrado

03/12/2018
14:16:35

Item encerrado

Cancelado na
aceitação

04/12/2018
16:01:35

Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO pois não teve proposta dentro do valor
estimado. Com negociação frustrada.
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

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

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

5

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 59.000,0000 R$ 295.000,0000 30/11/2018
18:20:33

Marca: MONTANA
Fabricante: CHEVROLET
Modelo / Versão: 2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONTANA 1.4 - 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 de 4 cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de
94 CV (gasolina) e 99 CV (etanol), torque de 12,9 kgfm, e demais itens conforme edital.

16.701.716/0001-56 FCA FIAT
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Não

Não

5

R$ 60.000,0000 R$ 300.000,0000 02/12/2018
21:56:27

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, novo, zero quilômetro, na cor
branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade para 2 pessoas incluindo o motorista, ar
condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, 1.4 L, 4 cilindros, em linha, injeção
eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 85 CV (gasolina) e 88 CV (etanol),

torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de temperatura (termômetro) no painel de
instrumentos, protetor do cárter, transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração
dianteira, direção servoassistida, coluna de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo
McPherson, suspensão traseira com eixo rígido , pneus originais de fábrica aro 14”, freios ABS, vidros com películas
não reflexivas, com nível de transparência dentro do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento
remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com
fechamento automático dos vidros. Bancos com encosto de cabeça, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de
segurança de 3 pontos e regulagem de altura, caçamba capacidade de carga 705 quilogramas, com protetor de
caçamba, fixação da carga através de ganchos, tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM,
MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos
da SEAGRI-DF. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE
DE KM.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 60.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 59.000,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 58.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:39:28:210

R$ 55.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:46:46:507

R$ 54.900,0000

12.661.958/0001-02

03/12/2018 13:47:31:167

R$ 54.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 13:48:55:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
13:36:07

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 13:47:07.
13:37:07

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:00:44

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
11:44:17 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 54.000,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 13:34:05 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

16.701.716/0001-56 FCA FIAT
CHRYSLER
AUTOMOVEIS
BRASIL LTDA.

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 70.000,0000 R$ 210.000,0000 02/12/2018
21:56:27

Marca: FIAT
Fabricante: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Modelo / Versão: STRADA HARD WORKING 1.4 L CE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO: PICK UP CABINE ESTENDIDA, novo, zero
quilômetro, na cor branca, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, 2 portas, capacidade para 2 pessoas incluindo o
motorista, ar condicionado (quente/frio) original de fábrica, bicombustível (flex), motor dianteiro, volume 1.4, de 4
cilindros, em linha, injeção eletrônica com sistema sequencial multiponto, conta giros, potência do motor de 85 CV
(gasolina) e 88 CV (etanol), torque de 12,4 (G) / 12,5 (E) Kgfm, refrigeração forçada à água e marcador de
temperatura (termômetro) no painel de instrumentos, protetor do cárter, salvo recomendação contrária do fabricante,
transmissão manual, 05 (cinco) velocidades à frente e 01 (uma) à ré, tração dianteira, direção servoassistida, coluna
de direção com regulagens, suspensão dianteira independente, tipo McPherson, suspensão traseira com eixo rígido,
pneus originais de fábrica aro 14”, freios ABS, vidros com películas não reflexivas, com nível de transparência dentro
do permitido pela legislação vigente. Alarme sonoro e travamento remoto, 2 airbags frontais, vidros elétricos, portas
com travamento por meio de chaves e dispositivos elétricos, com fechamento automático dos vidros. Bancos com
encosto de cabeça, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança de 3 pontos e regulagem de altura,
caçamba capacidade de carga 705 quilogramas, com protetor de caçamba, fixação da carga através de ganchos,
tapetes tipo bandeja, material em borracha ou similar, rádio AM/FM, MP3, USB, tomada de 12V. Veículo em
conformidade com as normas de segurança e circulação em vigor. Licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF, com entrega a ser efetuada no pátio de veículos da SEAGRI-DF. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 DIAS. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS. GARANTIA: 12 MESES SEM LIMITE DE KM.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 70.000,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 63.500,0000

16.701.716/0001-56

03/12/2018 14:24:21:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data
03/12/2018 Item aberto.

Observações

14:19:50
Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
14:20:24

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:49:49

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.,
09:28:31 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56, pelo melhor lance de R$ 63.500,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 13:34:05 CNPJ/CPF: 16.701.716/0001-56
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

00.003.228/0005-69 MOTO
AGRICOLA
SLAVIERO SA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

5

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 210.000,0000 R$ 1.050.000,0000 30/11/2018
14:05:01

Marca: Ford Cargo
Fabricante: Ford Motor Company Brasil Ltda
Modelo / Versão: 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR;
freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento
tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas
traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância
entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú em
Alumínio, ou similar, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm,
altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em
aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho
em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de
sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone;
protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas),
conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de
rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de
25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

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

Sim

Sim

5

R$ 220.000,0000 R$ 1.100.000,0000 02/12/2018
23:06:51

Marca: Volkswagen Caminhões
Fabricante: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS
Modelo / Versão: DELIVERY 9170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR;
freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento
tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas
traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância
entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú em
Alumínio, ou similar, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm,
altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em
aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho
em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de
sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone;
protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas),
conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de
rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de
25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA

Não

Não

5

R$ 250.000,0000 R$ 1.250.000,0000 29/11/2018

VEICULOS S/A

15:29:09

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ACCELO 815 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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,
protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da
SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as normas e os limites de emissão de
poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: Capacidade de carga útil + equipamento
de 4.940kg; PBT de 8.300 kg; PBTC de 11.000kg. MOTOR 04 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7);
Combustível Diesel; Potência de 156 cv a 2.200rpm; Torque 59 kgfm a 1.200 – 1.600 rpm, sistema de alimentação:
eletrônica; refrigerado a água; alternador capacidade 28V 80A; bateria: 2 x 12 V/100Ah; tensão nominal: 24V.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: capacidade: 150 (cento e cinquenta) litros; Arla 32: 25 (vinte e cinco) litros.
FREIOS E SUSPENSÃO: Freio de Serviço: ar comprimido de 2 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
com sistema Antitravamento das Rodas – ABS. Freio de estacionamento: câmara de mola acumuladora acionada
pneumaticamente. Freio motor: convencional. Suspensão dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos
de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla
ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 05 (cinco)
marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do
motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de
temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo
grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Baú em Alumínio, ou similar, para
carga seca. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12
(doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES:
Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos
total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito
Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos
que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Não

Não

5

R$ 250.000,0000 R$ 1.250.000,0000 30/11/2018
14:38:27

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ACCELO 815
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de duplaação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR.

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

5

R$ 260.000,0000 R$ 1.300.000,0000 29/11/2018
18:07:29

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 9.170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO ¾ COM BAÚ CARGA SECA. Chassi novo, tração 4x2, de
primeiro emplacamento, ano 2018 modelo 2018, pintura na cor branca, ar condicionado original de fabrica,
acionamento elétrico nos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual,
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 165 CV; torque mínimo de 61 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com
06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; suspensão dianteira com 01 eixo rígido,
em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão
traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço
estampado 17,5x6j polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois
circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola
acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo
grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de
4.000 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.500 kg. EQUIPADO COM BAÚ CARGA SECA: Frente em
chapa de aço lisa branca pré-pintada; Laterais em chapa de aço corrugada branca pré-pintada; Teto em chapa lisa
levemente abaulada; Quadro traseiro reforçado com abertura total em aço com perfil tubular; Portas traseiras (duas)
com varões externos e revestimento interno em chapa galvanizada com borrachas para vedação; Revestimento interno
em aço galvanizado perfilado parafusado nas colunas internas; Rodapé lateral em chapa estrudada de aço galvanizada
com 330 mm de altura e frontal com 990 mm de altura; Assoalho em chapa de aço xadrez, reforçado com cartolas de
aço no sentido longitudinal no chassi para melhor apoio do assoalho; Longarinas, travessas e perfil lateral em aço ASTM
A36 em perfil “U” soldados. Iluminação interna com uma luminária de led. ACESSÓRIOS – Paralamas plásticos com
lameiro de borracha, 1 caixa plástica de ferramentas,escada traseira escamoteável para acesso ao furgão, parachoque
traseiro conforme Resolução 152,faixas refletivas conforme Resolução 128, protetores laterais conforme Resolução 323
do CONTRAN, sistema elétrico conforme normas com todas as lanternas led. DIMENSÕES EXTERNAS:- 5.500 mm
(comprimento) x 2.300 mm (largura) x 2.260 mm (altura). O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado,
sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA

Não

Não

5

R$ 300.000,0000 R$ 1.500.000,0000 30/11/2018
18:32:43

DE VEICULOS
LTDA
Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Accelo 815
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR;
freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento
tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas
traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância
entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú em
Alumínio, ou similar, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm,
altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em
aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho
em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de
sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas em silicone;
protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas),
conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de
rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de
25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus
anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de
quilometragem. Procedência: Nacional.

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

Não

Não

5

R$ 300.000,0000 R$ 1.500.000,0000 02/12/2018
19:19:23

Marca: FORD CARGO 816 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 816 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, 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 de 162 CV; torque de
56,1Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo
“peito de aço”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com de 05 (cinco) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado,
feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com
feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado
17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor
nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção; para
barros metálicos com lameiros em borracha. Distância entre eixos de 3.900 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado de
8.250kg. Equipado com Baú em Alumínio, carga Seca, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm,
largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação,
dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e
lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação;
interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções
das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada
(chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal,
estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi,
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB
e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

02.990.234/0001-59 DIVENA
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Não

Não

5

R$ 500.000,0000 R$ 2.500.000,0000 03/12/2018
08:50:36

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Accelo 815
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR;
conforme descrição anexo I do Edital.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

02.990.234/0001-59

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 260.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 250.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 250.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 220.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 210.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 201.999,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:20:41:537

R$ 200.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:21:13:133

R$ 199.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:23:19:720

R$ 198.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:24:18:333

R$ 197.900,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:26:30:453

R$ 195.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:27:07:520

R$ 194.900,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:28:07:757

R$ 194.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:28:49:027

R$ 193.899,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:29:31:497

R$ 193.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:29:57:063

R$ 192.697,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:01:297

R$ 191.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:30:31:440

R$ 190.671,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:34:597

R$ 190.284,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:30:38:067

R$ 192.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:30:40:957

R$ 193.080,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:30:41:207

R$ 190.002,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:55:130

R$ 189.684,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:30:58:363

R$ 189.476,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:15:570

R$ 189.202,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:19:320

R$ 189.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:31:22:833

R$ 189.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:31:26:977

R$ 188.872,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:36:163

R$ 188.494,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:39:540

R$ 188.178,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:56:743

R$ 187.873,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:59:837

R$ 188.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:32:02:570

R$ 187.194,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:18:870

R$ 186.902,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:22:527

R$ 187.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:32:32:840

R$ 186.276,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:39:090

R$ 185.721,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:42:620

R$ 186.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:32:47:280

R$ 185.042,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:59:670

R$ 184.489,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:33:06:733

R$ 200.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:33:10:200

R$ 183.622,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:21:810

R$ 183.268,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:33:27:030

R$ 182.275,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:42:080

R$ 181.798,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:33:47:580

R$ 197.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:33:52:877

R$ 183.200,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:33:57:533

R$ 180.506,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:34:02:610

R$ 180.235,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:34:09:253

R$ 180.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:34:22:207

R$ 178.427,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:34:25:630

R$ 178.031,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:34:29:287

R$ 176.858,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:34:46:223

R$ 176.365,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:34:49:960

R$ 174.474,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:06:273

R$ 172.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:35:41:917

R$ 170.683,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:45:417

R$ 171.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:36:16:887

R$ 170.200,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:38:03:600

R$ 170.179,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:38:06:600

R$ 170.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:39:01:383

R$ 169.983,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:39:04:777

R$ 169.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:39:35:760

R$ 169.489,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:39:39:043

R$ 169.300,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:40:03:920

R$ 169.286,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:40:07:500

R$ 169.200,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:40:25:030

R$ 169.191,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:40:28:437

R$ 169.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:40:46:190

R$ 168.994,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:40:49:580

R$ 168.900,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:41:13:957

R$ 168.888,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:41:17:050

R$ 168.880,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:41:38:803

R$ 168.870,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:41:41:867

R$ 168.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:42:18:820

R$ 168.493,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:42:21:870

R$ 168.490,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:43:06:090

R$ 168.481,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:43:09:200

R$ 167.900,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:43:33:890

R$ 167.891,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:43:37:297

R$ 167.885,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:43:56:203

R$ 167.868,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:43:59:687

R$ 167.860,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:44:19:673

R$ 167.850,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:44:23:063

R$ 167.800,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:44:55:350

R$ 167.787,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:44:58:363

R$ 167.690,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:46:00:777

R$ 167.672,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:46:04:120

R$ 167.600,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:46:21:510

R$ 167.587,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:46:24:857

R$ 167.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:46:44:543

R$ 167.491,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:46:47:560

R$ 167.400,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:47:12:013

R$ 167.394,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:47:15:280

R$ 167.300,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:47:36:000

R$ 167.283,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:47:39:063

R$ 167.100,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:48:07:550

R$ 167.085,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:48:11:067

R$ 167.050,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:48:49:193

R$ 167.031,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:48:52:227

R$ 167.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:49:09:947

R$ 166.984,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:49:12:960

R$ 166.800,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:49:48:293

R$ 166.787,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:49:51:310

R$ 166.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:50:20:187

R$ 166.483,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:50:23:217

R$ 166.200,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:50:41:780

R$ 166.185,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:50:44:827

R$ 166.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:51:26:020

R$ 165.984,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:51:29:080

R$ 165.800,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:51:54:300

R$ 165.792,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:51:57:723

R$ 165.700,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:52:31:197

R$ 165.684,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:52:34:197

R$ 135.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:52:59:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

03/12/2018
Item aberto.
14:19:55

Iminência de 03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
Encerramento 14:20:24

Encerrado

03/12/2018 Item encerrado
14:59:25

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, CNPJ/CPF: 00.003.228/0005-69, pelo
04/12/2018 melhor lance de R$ 135.500,0000. Motivo: Considerando a justificativa do licitante de que houve erro de
13:36:47 digitação na formulação do preço proposto e considerado que não houve má fé recuso a presente
proposta.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF:
04/12/2018 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 165.684,0000. Motivo: Proposta recusada conforme
14:03:14 justificativa do licitante o qual informa que houve um aumento pela FORD Caminhões no dia 03/12/2018.
Considerando não haver má fé por parte do licitante aceito a presente justificativa.

Abertura do
prazo de
04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
Convocação - 14:34:53 CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Anexo
Encerramento
do prazo de
04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
Convocação - 15:39:30 LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Anexo
05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
09:07:00 61.591.459/0001-00, pelo melhor lance de R$ 176.365,0000.

Aceite

Abertura do
prazo de
05/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
Convocação - 11:10:48 CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Anexo
Encerramento
do prazo de
05/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
Convocação - 11:22:22 LTDA, CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00.
Anexo
Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 61.591.459/0001-00
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

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

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

4

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 250.000,0000 R$ 1.000.000,0000 02/12/2018
23:06:51

Marca: Volkswagen Caminhões
Fabricante: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS
Modelo / Versão: DELIVERY 9170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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; 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR;
freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento
tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas
traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância
entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú
Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm,
portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço inox, trancas
externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de
aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de
sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em painéis tipo sanduíche, com revestimento
interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg/m³ e espessura de 35 A 100 mm, com boa performance de
isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra antimicrobiana; junções das chapas em silicone;
escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para barro; protetores laterais (ciclista), parte elétrica
instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas,
macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25
litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

4

R$ 290.000,0000 R$ 1.160.000,0000 29/11/2018
18:07:29

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 9.170
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO ¾ COM BAÚ ISOTERMICO. Chassi novo, tração 4x2, de
primeiro emplacamento, ano 2018 modelo 2018, pintura na cor branca, ar condicionado original de fabrica,

acionamento elétrico nos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual,
capacidade de ransportar 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 165 CV; torque mínimo de 61 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com
06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção hidráulica; suspensão dianteira com 01 eixo rígido,
em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão
traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço
estampado 17,5x6j polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5; freios de serviço a ar comprimido de dois
circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola
acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo
grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de
4.000 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.500 kg. EQUIPADO COM BAÚ ISOTÉRMICO: CAIXA DE
CARGA PAINÉIS LATERAIS revestimento externo em chapa pré-pintada e revestimento interno em lâmina de fibra
reforçada, isolamento térmico em poliuretano 60 mm, PAINEL FRONTAL revestimento externo em lâmina de fibra PRFV
e revestimento interno em fibra reforçada, com isolamento térmico em poliuretano 60 mm e reforços internos para
fixação Do aparelho de refrigeração,TETO em lâmina de fibra PRFV nas faces externas e internas, isolamento térmico
em poliuretano 80 mm, ASSOALHO estrutural tipo sanduiche constituido por face externa inferior em lâmina de fibra
PRFV; isolamento térmico em poliuretano 80 mm, placa de compensado naval a face superior e resina
impermeabilizante; Piso com perfis de aluminio extrudado canaletado. QUADRO TRASEIRO com abertura total reforçado
em perfis de aço inóx, unidos por meio de solda e fixado por parafusos na caixa principal; PORTA TRASEIRA bipartida (2
folhas) tipo sanduiche com lâmina de fibra reforçada, isolamento térmico em poliuretano, revestimento externo em
chapa pré-intada branca, com varões externos em aço inóx, contorno em perfil de aluminio e borracha de vedação
tripla; ACESSÓRIOS – caixa plástica de ferramentas, páralamas plástico, párachoque traseiro conforme Resolução do
CONTRAN, faixas refletivas e protetores laterais de acordo com as devidas resoluções do CONTRAN, sistema elétrico
com todas as lanternas em LED. CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES: LAMINAS DE FIBRA PRFV – Placa de plástico
reforçada com fibra de vidro; cor branca; placas externas com proteção a raios UV; livre de micrósporos, não
acumulando sujeira e nem liquidos, ISOLAMENTO TÉRMICO (POLIURETANO) – Densidade média 40 kg/m³; livre de
CFC. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

4

R$ 300.000,0000 R$ 1.200.000,0000 29/11/2018
15:29:09

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ACCELO 815 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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,
protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da
SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as normas e os limites de emissão de
poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: Capacidade de carga útil + equipamento
de 4.940kg; PBT de 8.300 kg; PBTC de 11.000kg. MOTOR 04 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7);
Combustível Diesel; Potência de 156 cv a 2.200rpm; Torque 59 kgfm a 1.200 – 1.600 rpm, sistema de alimentação:
eletrônica; refrigerado a água; alternador capacidade 28V 80A; bateria: 2 x 12 V/100Ah; tensão nominal: 24V.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: capacidade: 150 (cento e cinquenta) litros; Arla 32: 25 (vinte e cinco) litros.
FREIOS E SUSPENSÃO: Freio de Serviço: ar comprimido de 2 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras
com sistema Antitravamento das Rodas – ABS. Freio de estacionamento: câmara de mola acumuladora acionada
pneumaticamente. Freio motor: convencional. Suspensão dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos
de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla
ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 05 (cinco)
marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do
motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de
temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo
grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Baú em Isotérmico, para transporte
de produtos alimentícios. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede
da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12
(doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES:
Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos
total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito
Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos
que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Não

Não

4

R$ 300.000,0000 R$ 1.200.000,0000 30/11/2018
14:38:27

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ACCELO 815
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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; 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR.

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

Não

Marca: FORD CARGO 816 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES

Não

4

R$ 300.000,0000 R$ 1.200.000,0000 02/12/2018
19:22:44

Modelo / Versão: FORD CARGO 816 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO 3/4 COM BAÚ ISOTÉRMICO, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019 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 de 162 CV;
torque de 56,1Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do
cárter tipo “peito de aço”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança com 05 (cinco)
marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço
forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira
com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação; rodas em aço
estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR; freios de serviço a ar comprimido de dois
circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção;
parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos de 3.900 mm. Peso Bruto Total
(PBT) homologado de 8.250kg. Equipado com Baú Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400
mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm, portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação,
dobradiças reforçadas em aço inox, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro
e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio,
conforme legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em
painéis tipo sanduíche, com revestimento interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg/m³ e espessura de
35 A 100 mm, com boa performance de isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra
antimicrobiana; junções das chapas em silicone; escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para
barro; protetores laterais (ciclista), parte elétrica instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável
(carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM,
entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e
seus anexos.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

4

R$ 350.000,0000 R$ 1.400.000,0000 30/11/2018
18:37:07

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Accelo 815
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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; 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”; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR;
freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento
tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras; protetor de lanternas
traseiras em aço tipo grade de proteção; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância
entre eixos mínima de 3.700 mm. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 8.000 kg. Equipado com Baú
Isotérmico, dimensões externas mínimas: comprimento de 5.400 mm, largura de 2.190 mm, altura de 2.200 mm,
portas traseiras bipartidas, com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças reforçadas em aço inox, trancas
externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de
aço, alumínio xadrez ou fibra de vidro, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com fixação de
sarrafos de amarração e proteção da carga; Isolamento Térmico feito em painéis tipo sanduíche, com revestimento
interno de poliuretano, com densidade entre 36 a 46 Kg/m³ e espessura de 35 A 100 mm, com boa performance de
isolamento térmico para transporte de produtos alimentícios, fibra antimicrobiana; junções das chapas em silicone;
escada de acesso; dreno para saída de água; faixas refletivas, e para barro; protetores laterais (ciclista), parte elétrica
instalada (chicote e lâmpadas). Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas,
macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25
litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus
anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de
quilometragem. Procedência: Nacional.

02.990.234/0001-59 DIVENA
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Não

Não

4

R$ 500.000,0000 R$ 2.000.000,0000 03/12/2018
08:51:11

Marca: Mercedes Benz
Fabricante: Mercedes Benz
Modelo / Versão: Accelo 815
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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; 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 ; embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico; caixa de mudança
com o mínimo de 05 (cinco) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida; suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação; rodas em aço estampado 17,5x6 polegadas, pneus radiais sem câmara 215/75 R17,5 12PR

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

02.990.234/0001-59

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 290.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 250.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 221.990,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:21:08:740

R$ 220.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:23:22:640

R$ 216.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:27:23:910

R$ 215.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:29:16:823

R$ 214.550,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:29:44:343

R$ 214.445,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:03:093

R$ 214.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:30:11:970

R$ 213.929,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:32:503

R$ 224.283,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:30:34:270

R$ 210.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:31:04:600

R$ 209.937,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:08:427

R$ 223.869,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:30:740

R$ 213.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:31:39:367

R$ 208.650,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:32:17:120

R$ 208.528,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:20:307

R$ 210.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:32:53:827

R$ 208.330,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:33:11:357

R$ 208.221,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:14:810

R$ 210.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:34:52:020

R$ 208.100,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:35:00:880

R$ 208.054,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:05:540

R$ 208.030,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:35:35:777

R$ 207.990,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:38:900

R$ 207.790,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:36:01:667

R$ 207.758,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:05:027

R$ 207.725,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:36:24:857

R$ 207.709,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:29:107

R$ 207.701,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:36:52:093

R$ 207.675,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:55:343

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ

Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate

Situação do Lance

Valor do
Lance

08.206.867/000100

03/12/2018 15:42:45:180

03/12/2018 15:47:45:180

Tempo para envio de lance
expirou

-

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
14:19:59

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
14:20:24

Aguardando
Convocação ME/EPP

03/12/2018
Aguardando convocação ME/EPP
14:37:25

Início do desempate

03/12/2018
Item está em 1º desempate, aguardando lance.
15:42:45

Encerramento do
desempate

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:47:45 de 03/12/2018. O tempo expirou e o
03/12/2018
lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA,
15:47:49
CNPJ/CPF: 08206867000100

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
15:47:49

Abertura do prazo de 04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
Convocação - Anexo
14:19:15 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04.
Encerramento do
04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE
prazo de Convocação
15:13:09 CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04.
- Anexo
Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
09:50:50 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 207.675,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES
13:34:05 LTDA - CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

00.003.228/0005-69 MOTO
AGRICOLA
SLAVIERO SA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

8

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 253.000,0000 R$ 2.024.000,0000 30/11/2018
14:05:01

Marca: Ford Cargo
Fabricante: Ford Motor Company Brasil Ltd
Modelo / Versão: 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de
pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de
16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação
simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco
graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros
em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de
amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto
desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas
pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação
dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões
mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível
com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água
potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo
(Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue
licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

03.220.168/0001-09 TECAM
CAMINHOES E
SERVICOS LTDA

Não

Não

8

R$ 300.000,0000 R$ 2.400.000,0000 03/12/2018
08:07:08

Marca: IVECO
Fabricante: CNH IND BRASIL
Modelo / Versão: TECTOR 170E21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de
pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de
16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação
simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco
graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros
em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de
amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto
desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas
pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação
dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões
mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível
com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água
potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo
(Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue
licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Marca: MERCEDES-BENZ

Não

8

R$ 310.000,0000 R$ 2.480.000,0000 29/11/2018
15:29:09

Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, 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,
protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da
SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de
poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT: 16.000kg; Motor dianteiro; 4
cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque de 71 mkgf a 1.200-1.600
rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros.
Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de
Antitravamento das Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente;
Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de
dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação
e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta de 06 (seis) marchas
sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor);
limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; espelhos retrovisores externos direito e esquerdo, indicador de
nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de
lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com
caçamba basculante montada e instalada. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação
Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF,
Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de
Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos
mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e
seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência
técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição
Federal que trata da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei
8.666/1993). Declaramos que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei
8.666/1993).

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

8

R$ 310.000,0000 R$ 2.480.000,0000 29/11/2018
18:07:29

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 17.190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de
fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem
manual, 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, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco
com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a
ré, direção hidraulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg.
Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples,
capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco graus),
tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em
polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração
ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta;
acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo
Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos
cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões
mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível
com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água
potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo
(Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue
licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Não

Não

8

R$ 320.000,0000 R$ 2.560.000,0000 30/11/2018
14:38:27

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, 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,
torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o
mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla
ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara.

08.206.867/0001-00 ECS COMERCIO

Sim

Sim

8

R$ 350.000,0000 R$ 2.800.000,0000 29/11/2018

DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

16:53:33

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, n o v o , 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de
pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de
16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação
simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco
graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros
em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de
amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto
desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas
pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação
dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões
mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível
com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água
potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo
(Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue
licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

8

R$ 350.000,0000 R$ 2.800.000,0000 30/11/2018
18:37:07

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível, capacidade mínima de 210 litros, protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção; com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de
pneus e ramal estendido, pistola para limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado, mínimo de
16.000 kg. Equipado com caçamba basculante montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação
simples, capacidade mínima de 6,0 m3, na chapa de aço, ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco
graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros
em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de
amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto
desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas
pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700 mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação
dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os
seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões
mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível
com as dimensões da caçamba, com ilhoses e ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água
potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo
(Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue
licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos que temos pleno
conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta)
dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional.

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

Não

Não

8

R$ 400.000,0000 R$ 3.200.000,0000 02/12/2018
19:26:01

Marca: FORD CARGO 1719 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO BASCULANTE, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, 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 de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco,
acionamento hidráulico, caixa de mudança com 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção
servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas,
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas,
barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R
22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível, capacidade de 275 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção; com
mangueira de ar conectado ao sistema pneumático, pistola de calibragem de pneus e ramal estendido, pistola para
limpeza do interior da cabine. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com caçamba basculante
montada e instalada, de acionamento hidráulico por pistão de ação simples, capacidade de 6,0m3, na chapa de aço,
ângulo de basculamento mínimo de 45º (quarenta e cinco graus), tampa traseira de descarga com dispositivo para
opção de abertura lateral, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada de acesso fixada na
lateral dianteira esquerda da caçamba, e fixadores de amarração ao redor de toda caçamba, protetor da cabine
posicionado a uma altura mínima de 15 cm acima do teto desta; acabamento de alta qualidade com tinta à base de
poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 6 cones de sinalização – altura de 700
mm, conforme norma ABNT 15.07, com suporte para colocação dos cones fixados no chassi do caminhão, e demais
especificações exigidas pelo Contran . Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de
aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm,
profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho
do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe,
chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; lona de vinil compatível com as dimensões da caçamba, com ilhoses e
ligas de borracha nas bordas para amarração; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade
mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados.
Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e
Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

02.990.234/0001-59 DIVENA
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Não

Não

8

R$ 500.000,0000 R$ 4.000.000,0000 03/12/2018
08:51:45

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1419
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, 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,
torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o
mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável,
suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla
ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos,
rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, conforme descrição anexo I do
Edital.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

02.990.234/0001-59

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 320.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 310.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 310.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 253.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 251.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:21:29:650

R$ 250.533,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:23:56:207

R$ 250.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:27:38:113

R$ 249.999,9900

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:28:31:417

R$ 249.555,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:29:58:187

R$ 249.117,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:01:470

R$ 248.650,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:30:04:970

R$ 248.302,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:21:657

R$ 247.818,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:30:33:360

R$ 259.812,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:30:34:770

R$ 247.143,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:42:067

R$ 259.105,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:30:55:597

R$ 246.775,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:30:58:817

R$ 246.368,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:03:380

R$ 258.292,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:31:15:660

R$ 247.818,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:31:17:270

R$ 245.987,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:19:320

R$ 245.269,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:23:490

R$ 257.140,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:31:36:133

R$ 244.937,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:46:350

R$ 244.295,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:49:947

R$ 256.119,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:31:56:447

R$ 243.852,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:06:603

R$ 243.539,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:10:087

R$ 255.326,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:32:18:777

R$ 243.255,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:27:293

R$ 242.826,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:30:543

R$ 254.579,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:32:39:277

R$ 242.358,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:47:870

R$ 242.001,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:50:950

R$ 253.714,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:32:59:483

R$ 242.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:33:08:187

R$ 241.391,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:11:373

R$ 242.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:33:18:780

R$ 253.074,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:33:23:157

R$ 240.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:34:49:693

R$ 251.616,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:34:50:240

R$ 239.979,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:34:52:723

R$ 251.594,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:35:13:053

R$ 239.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:35:59:247

R$ 251.092,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:36:00:963

R$ 239.495,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:02:760

R$ 239.400,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:36:14:683

R$ 250.987,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:36:21:340

R$ 239.384,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:22:920

R$ 250.970,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:36:46:873

R$ 238.700,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:36:52:407

R$ 238.691,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:55:593

R$ 238.500,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:37:02:030

R$ 250.043,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:37:06:877

R$ 238.340,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:37:15:703

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ
08.206.867/0001-00

Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate
03/12/2018 15:48:05:113

03/12/2018 15:49:24:687

Situação do Lance

Valor do Lance

Fornecedor enviou lance R$ 238.300,0000

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
14:20:03

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
14:20:24

Aguardando
Convocação ME/EPP

03/12/2018
Aguardando convocação ME/EPP
14:37:17

Início do desempate

03/12/2018
Item está em 1º desempate, aguardando lance.
15:48:05

Encerramento do
desempate

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
03/12/2018
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de
15:49:24
238.300,0000

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado.
15:49:24

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
14:48:14 LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.

Encerramento do prazo 04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
de Convocação - Anexo 15:52:03 EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.
Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
10:27:11 LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.

Encerramento do prazo 05/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
de Convocação - Anexo 10:38:25 EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00.
Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
10:40:17 LTDA, CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 238.300,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E
13:34:05 EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

00.003.228/0005-69 MOTO
AGRICOLA
SLAVIERO SA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

5

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 280.000,0000 R$ 1.400.000,0000 30/11/2018
14:16:58

Marca: Ford Cargo
Fabricante: Ford Motor Company do Brasil
Modelo / Versão: 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 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, torque
mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com
no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção
ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80
R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio
de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de
proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio ou
similar, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas
traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças
reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço
inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com
fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas
em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e
lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em
chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento
externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de
450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável
(carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM,
entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

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

Sim

Sim

5

R$ 300.000,0000 R$ 1.500.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 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, torque
mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com
no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção
ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80
R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio
de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de
proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio ou
similar, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas
traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças
reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço
inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com
fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas
em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e
lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em
chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento
externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de
450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável
(carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM,
entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Não

Marca: MERCEDES BENZ

Não

5

R$ 300.000,0000 R$ 1.500.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com
acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré,
direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado.

03.220.168/0001-09 TECAM
CAMINHOES E
SERVICOS LTDA

Não

Não

5

R$ 300.000,0000 R$ 1.500.000,0000 03/12/2018
08:12:08

Marca: IVECO
Fabricante: CNH IND BRASIL
Modelo / Versão: TECTOR 170E21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 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, torque
mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com
no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção
ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80
R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio
de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de
proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg, Equipado com Baú Carga Seca, em Alumínio ou
similar, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de 2.350 mm, portas
traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de vedação, dobradiças
reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro traseiro e lateral em aço
inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme legislação; interior com
fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo Contran; junções das chapas
em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte elétrica instalada (chicote e
lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em
chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral deste, acabamento
externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de
450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável
(carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM,
entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

5

R$ 320.000,0000 R$ 1.600.000,0000 29/11/2018
15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 três pontos, assento individual e
pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e
registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. O veículo atende as
normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT:
16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque
de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35
(trinta e cinco) litros. Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras;
Sistema de Antitravamento das Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada
pneumaticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta
de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (contagiros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de
temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo
grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Baú Carga Seca em Alumínio.
PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão.
LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de
Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses
para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos
que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total
conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito
Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos
que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES

Não

Não

5

R$ 320.000,0000 R$ 1.600.000,0000 29/11/2018
18:17:24

LTDA
Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 17.190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de
fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem
manual, 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, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco
com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a
ré, direção hidraulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg.
Equipado com Baú Carga Seca: CAIXA DE CARGA – Frente em chapa de aço lisa branca pré-pintada; Laterais em chapa
de aço corrugada branca pré-pintada; Teto em chapa lisa levemente abaulada; Quadro traseiro reforçado com abertura
total em aço com perfil tubular; Portas traseiras (duas) com varões externos e revestimento interno em chapa
galvanizada com borrachas para vedação; Revestimento interno em aço galvanizado perfilado parafusado nas colunas
internas; Rodapé lateral em chapa estrudada de aço galvanizada com 330 mm de altura e frontal com 990 mm de
altura; Assoalho em chapa de aço xadrez, reforçado com cartolas de aço no sentido longitudinal no chassi para melhor
apoio do assoalho; Longarinas, travessas e perfil lateral em aço ASTM A36 em perfil “U” soldados. Iluminação interna
com uma luminária de led. ACESSÓRIOS – Paralamas plásticos com lameiro de borracha, 1 caixa plástica de
ferramentas, escada traseira escamoteável para acesso ao furgão, parachoque traseiro conforme Resolução 152, faixas
refletivas conforme Resolução 128, protetores laterais conforme Resolução 323 do CONTRAN, sistema elétrico conforme
normas com todas as lanternas led. DIMENSÕES EXTERNAS:- 7.000 mm (comprimento) x 2.600 mm (largura) x 2.450
mm (altura). O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da
Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

5

R$ 350.000,0000 R$ 1.750.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com
acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré,
direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado. Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as exigências do edital e seus anexos.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem.
Procedência: Nacional.

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

Não

Não

5

R$ 400.000,0000 R$ 2.000.000,0000 02/12/2018
19:30:55

Marca: FORD CARGO 1719 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM BAÚ CARGA SECA, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, 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 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 de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros
verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem
monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01
(uma) a ré, direção servo assistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço
forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira
com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50
polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos
tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros; protetor de
lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg, Equipado com Baú
Carga Seca, em Alumínio, dimensões externas mínimas: comprimento de 6.900 mm, largura de 2.600 mm, altura de
2.350 mm, portas traseiras bipartidas, porta lateral, localizada no lado direito, todas com abertura total, borrachas de
vedação, dobradiças reforçadas em aço, trancas externas com alavanca de pressão e trincos para cadeado; quadro
traseiro e lateral em aço inox, assoalho em chapa de aço ou alumínio xadrez, proteção lateral em alumínio, conforme
legislação; interior com fixação de sarrafos de amarração e proteção da carga; faixas refletivas, aprovadas pelo
Contran; junções das chapas em silicone; protetores laterais (ciclista), conforme resolução 323/09 do Contran; parte
elétrica instalada (chicote e lâmpadas), conforme resoluções do Contran. Deverão equipar o veículo os seguintes itens:
Caixa porta objetos, em chapas de aço, embutida na parte inferior da lateral do Baú, com tampa de acesso pela lateral
deste, acabamento externo em harmonia com a parte externa do Baú, com as seguintes dimensões mínimas: base de
500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e trincas para cadeado, 03 (três) cadeados corpo em
latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02
(duas) chaves em latão; alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água
potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo
(Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue

licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender o edital e seus
anexos. Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

02.990.234/0001-59 DIVENA
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Não

Não

5

R$ 500.000,0000 R$ 2.500.000,0000 03/12/2018
08:52:28

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1419
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com
acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré,
direção servoassistida, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, conforme descrição anexo I do Edital.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

02.990.234/0001-59

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 320.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 320.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 280.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 275.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:21:46:540

R$ 271.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:22:48:047

R$ 269.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:27:50:990

R$ 268.500,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:28:09:617

R$ 268.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:28:28:587

R$ 266.950,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:29:11:920

R$ 265.462,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:00:220

R$ 266.450,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:30:21:627

R$ 278.310,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:30:35:033

R$ 265.090,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:30:40:830

R$ 264.440,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:44:330

R$ 277.239,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:30:55:037

R$ 263.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:31:05:333

R$ 262.037,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:08:973

R$ 261.630,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:12:710

R$ 264.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:31:12:850

R$ 274.293,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:31:15:053

R$ 260.373,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:29:287

R$ 259.832,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:33:727

R$ 272.408,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:31:35:053

R$ 256.500,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:31:38:523

R$ 259.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:31:40:337

R$ 255.933,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:49:570

R$ 255.577,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:31:54:150

R$ 267.947,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:31:55:057

R$ 255.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:32:09:167

R$ 252.815,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:12:383

R$ 252.550,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:17:823

R$ 264.773,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:32:19:290

R$ 250.536,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:32:857

R$ 250.145,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:39:590

R$ 262.252,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:32:40:137

R$ 256.085,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:32:47:887

R$ 247.899,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:32:52:857

R$ 250.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:32:56:480

R$ 247.386,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:32:59:967

R$ 259.897,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:33:05:090

R$ 246.116,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:13:403

R$ 245.834,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:33:20:220

R$ 257.732,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:33:25:407

R$ 243.680,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:33:750

R$ 243.314,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:33:40:750

R$ 258.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:33:42:627

R$ 255.090,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:33:45:720

R$ 246.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:33:52:517

R$ 241.121,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:33:54:347

R$ 240.675,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 14:34:00:767

R$ 252.324,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:34:06:097

R$ 238.262,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:34:14:910

R$ 243.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:34:17:440

R$ 249.794,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:34:26:597

R$ 237.500,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:39:417

R$ 237.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:36:06:433

R$ 236.707,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:09:497

R$ 245.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 14:36:16:060

R$ 236.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:36:43:670

R$ 235.818,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:46:670

R$ 235.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:37:38:160

R$ 234.816,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:37:41:690

R$ 234.510,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:39:32:590

R$ 234.323,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:39:36:027

R$ 234.120,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:40:29:750

R$ 233.838,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:40:33:127

R$ 233.730,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:47:41:940

R$ 233.629,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:47:45:330

R$ 233.520,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:50:57:563

R$ 233.377,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:51:00:750

R$ 233.300,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:51:32:270

R$ 233.043,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:51:35:893

R$ 233.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:52:08:367

R$ 232.863,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:52:11:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
14:20:08

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
14:20:24

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:52:54

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
09:53:36 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 232.863,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

00.003.228/0005-69 MOTO
AGRICOLA
SLAVIERO SA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 370.000,0000 R$ 1.110.000,0000 30/11/2018
14:16:58

Marca: Ford Cargo
Fabricante: Ford Motor Company do Brasil
Modelo / Versão: 2018/2019
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com
lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado
mínimo de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de
máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas:
comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei,
afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500
mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na
carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900
mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e
altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçados, tipo fueiros, em aço
tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados
no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02
(dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta
objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm,
altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e
cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada,
estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta
resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas)
sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo
de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba
hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo de
carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa
da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75º Ângulo de giro mínimo 368º
Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo
Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e
87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

3

R$ 400.000,0000 R$ 1.200.000,0000 29/11/2018
15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: atego 1719 4x2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA E GUINDASTE, 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 três pontos, assento individual e
pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e
registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem
as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT:
16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque
de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35
(trinta e cinco) litros. Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras;
Sistema de Antitravamento das Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada
pneumaticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores
telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta
de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (contagiros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de
temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo
grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com carroceria de aço e com guindaste
veicular. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12
(doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES:
Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos
total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito
Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos
que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Não

Não

3

R$ 400.000,0000 R$ 1.200.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, 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,
torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o
mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção
ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara.

03.220.168/0001-09 TECAM

Não

Não

3

R$ 400.000,0000 R$ 1.200.000,0000 03/12/2018

CAMINHOES E
SERVICOS LTDA

08:12:08

Marca: IVECO
Fabricante: CNH IND BRASIL
Modelo / Versão: TECTOR 170E21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com
lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado
mínimo de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de
máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas:
comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei,
afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500
mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na
carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900
mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e
altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis) hastes reforçados, tipo fueiros, em aço
tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados
no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02
(dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta
objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm,
altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e
cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada,
estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta
resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas)
sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo
de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba
hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo de
carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa
da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75º Ângulo de giro mínimo - 368º
Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo
Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e
87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-Df

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

3

R$ 450.000,0000 R$ 1.350.000,0000 29/11/2018
18:17:24

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 17.190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de
fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem
manual, 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, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco
com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a
ré, direção hidraulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg.
Equipado com: Carroceria de aço preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta
qualidade, na cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima
de 2.500 mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga,
alcançando o comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50
mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas
com catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com
dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no
gigante, 06 (seis) hastes reforçados, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis
mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de
travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da
frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no
chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com
tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de
02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo;
reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira;
Guindaste veicular hidráulico, com três lanças hidráulicas e duas manuais, duas sapatas com extensões manuais, sobre
chassis completo com travessas de segurança, tomada de força pneumática com bomba hidráulica acoplada a tomada
de forca, comando hidráulico com duplo acionamento que permite ser operado em ambos os lados do veiculo, óleo
hidráulico, válvulas de segurança em todos os cilindros, cilindros construídos com tubos de aço sem costura, trefilados,
brunidos e espelhados e posteriormente cromados, vedações de gaxetas e anéis raspadores autolubrificados e anéis de
base nitrílica, reservatório de óleo na própria estrutura do equipamento, gancho com trava de segurança:
Características: Momento de carga útil 12.500 kgm Alcance vertical máximo 16.600 mm Alcance horizontal 13.500 mm
Ângulo de elevação -90 + 79º Ângulo de giro 368º Cap. Máxima á 2,00 mts 6.250 kgs Pressão de trabalho 200 kg/cm
Reservatório de óleo 100 lts Peso do equipamento 2.374 kgs PBT para instalação 13.000 kgs Cap. Carga alcance

Máximo 810 kgs Espaço ocupado 1.100 mm O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

3

R$ 450.000,0000 R$ 1.350.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as
exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. 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, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à
água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança
com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida, coluna de direção
ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara,

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

Sim

Sim

3

R$ 500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco, acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servo assistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com
01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra
estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x
7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois
circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros
metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Distância entre eixos mínima de 4.800 mm; Peso Bruto Total
(PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço, ou madeira de Lei, preparada e reforçada
para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na cor branca, com as seguintes
características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500 mm, equipada com 02 (duas)
pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o comprimento interno da
carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04 (quatro) cabos de aço e 04
(quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com catraca; gigante reforçado,
medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com dobradiças, removíveis,
comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no gigante, 06 (seis)
hastes reforçados, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis mediante pino e trava
(engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de travamento destas, 02 (dois)
nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da frente. Deverão equipar o veículo
os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões
mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço,
haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves
em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água
potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB
e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço
estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma EN 10149-2, gancho com trava de segurança,
02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou hidráulicas, válvulas de segurança em todos os
cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força,
bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de segurança. Características técnicas: momento mínimo
de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação
negativa da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação positiva da lança de pelo menos + 75º Ângulo de giro
mínimo - 368º Capacidade de carga mínima (a dois metros do centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

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

Não

Não

3

R$ 500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 02/12/2018
19:33:55

Marca: FORD CARGO 1719 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM GUINDASTE, novo, tração traseira, 4x2, zero
quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, 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 de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler,
refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco, acionamento
hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré; direção servoassistida,
coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores
hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5,

sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, atuação nas rodas traseiras, protetor
de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha.
Distância entre eixos de 4.800 mm; Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com carroceria de aço,
ou madeira de Lei, preparada e reforçada para transporte de máquinas, com acabamento em tinta de alta qualidade, na
cor branca, com as seguintes características técnicas: comprimento mínimo de 5.800 mm, largura mínima de 2.500
mm, equipada com 02 (duas) pranchas de madeira de lei, afixadas por parafusos, para a guia da carga, alcançando o
comprimento interno da carroceria, largura mínima de 500 mm cada uma e a sua mínima espessura de 50 mm, 04
(quatro) cabos de aço e 04 (quatro) catracas, afixadas na carroceria, para amarração da carga, 08 (oito) cintas com
catraca; gigante reforçado, medindo entre 750 mm e 900 mm de altura, seguido de 02 (duas) grades laterais com
dobradiças, removíveis, comprimento mínimo de 1.100 mm e altura mínima de 500 mm, com abertura e fechamento no
gigante, 06 (seis) hastes reforçados, tipo fueiros, em aço tubular, da mesma altura das duas laterais, removíveis
mediante pino e trava (engate rápido), sendo 02 (dois) afixados no final das grades laterais, com dispositivos de
travamento destas, 02 (dois) nos cantos traseiros da carroceria e 02 (dois) no meio da distância entre estes e os da
frente. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no
chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com
tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40
mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá e enxada, estepe, alicate universal, chave de rodas, macaco
hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para
abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com guindaste veicular, três
lanças hidráulicas e duas lanças manuais (aço estrutural de alta resistência mecânica), chapa DOMEX S700MC na norma
EN 10149-2, gancho com trava de segurança, 02 (duas) sapatas dianteiras hidráulicas com extensões manuais ou
hidráulicas, válvulas de segurança em todos os cilindros, cabo de acelerador externo para permitir o comando da
rotação do motor. Kit de montagem, tomada de força, bomba hidráulica, óleo hidráulico, sobre chassi com travessas de
segurança. Características técnicas: momento mínimo de carga útil - 12.000 kgfm. Alcance mínimo vertical - 16 m
Alcance mínimo horizontal - 13 m Ângulo de elevação negativa da lança de pelo menos - 90° Ângulo de elevação
positiva da lança de pelo menos + 75º Ângulo de giro mínimo - 368º Capacidade de carga mínima (a dois metros do
centro do eixo do guindaste) - 6.000 kgf. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e
seus anexos.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 500.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 450.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 450.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 370.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 358.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:22:08:480

R$ 350.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 14:22:52:810

R$ 356.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:23:36:753

R$ 348.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:24:07:083

R$ 347.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:27:59:880

R$ 346.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:28:04:960

R$ 344.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:28:32:273

R$ 345.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:29:03:230

R$ 343.998,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:00:483

R$ 343.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:30:21:643

R$ 341.816,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:30:24:767

R$ 340.890,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:31:29:303

R$ 341.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:31:32:710

R$ 339.810,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:32:740

R$ 336.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:31:55:680

R$ 331.966,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:31:59:307

R$ 338.995,9000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:32:07:180

R$ 335.651,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 14:32:33:463

R$ 331.599,8000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:34:11:863

R$ 331.512,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:34:15:597

R$ 331.485,9000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:35:13:837

R$ 331.453,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:17:523

R$ 331.255,8700

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:35:37:883

R$ 331.178,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:35:41:277

R$ 330.989,4500

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:36:01:310

R$ 330.943,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:10:060

R$ 330.800,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:36:24:730

R$ 330.766,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:31:233

R$ 330.576,4500

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:36:37:577

R$ 330.031,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:36:52:813

R$ 330.500,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:36:57:720

R$ 329.890,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:37:02:923

R$ 329.356,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:37:13:300

R$ 330.000,0000

00.003.228/0005-69

03/12/2018 14:37:18:893

R$ 329.354,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:37:25:190

R$ 328.890,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:37:33:300

R$ 328.875,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:38:03:020

R$ 327.786,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:38:06:803

R$ 327.750,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:38:34:680

R$ 326.507,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:38:38:100

R$ 326.407,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:38:59:510

R$ 325.276,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:39:03:557

R$ 325.275,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:39:41:810

R$ 324.230,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:39:45:170

R$ 324.220,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 14:42:06:650

R$ 323.085,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 14:42:09:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
14:20:13

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 14:30:24.
14:20:24

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
14:49:40

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
09:55:46 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 323.085,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

2

Valor Unit.
R$ 350.000,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 700.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira,
4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca,
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de
mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de
lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras.

03.220.168/0001-09 TECAM
CAMINHOES E
SERVICOS LTDA

Não

Não

2

R$ 350.000,0000

R$ 700.000,0000 03/12/2018
08:12:08

Marca: IVECO
Fabricante: CNH IND BRASIL
Modelo / Versão: TECTOR 150E21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira,
4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca,
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de
mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de
lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível com capacidade mínima de 190 litros, reservatório de arla; Peso Bruto Total (PBT) homologado
mínimo de 14.000 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e
ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, equipado com poliguindaste duplo articulado,
capacidade para transportar o mínimo de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro)
caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada

à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva,
alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado
no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo
Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas
capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

2

R$ 390.000,0000

R$ 780.000,0000 29/11/2018
18:17:24

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 15.190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira,
4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca, capacidade de
transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação
Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 186 CV, torque 71 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais em
linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico assistido a ar, caixa de mudança com 6
(seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção hidráulica integral com esferas circulantes, protetor de
lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos ABS+EBD, freio
de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível com capacidade de 275 litros, reservatório de arla (veículo não utiliza arla); Peso Bruto Total
(PBT) homologado de 15.000 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de
pneus e ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, Equipado com poliguindaste duplo articulado,
capacidade para transportar o mínimo de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro)
caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada
à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva,
alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado
no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo
Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas
capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da Seagri-DF.

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

Sim

Sim

2

R$ 400.000,0000

R$ 800.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1419
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira,
4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca,
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de 60 Kgfm, mínimo de 04
(quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, e mb re a g e m monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de
mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de
lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de
estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras,
tanque de combustível com capacidade mínima de 190 litros, reservatório de arla; Peso Bruto Total (PBT) homologado
mínimo de 14.000 kg, com mangueira de ar conectado ao sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e
ramal estendido com pistola para limpeza do interior da cabine, equipado com poliguindaste duplo articulado,
capacidade para transportar o mínimo de 02 (duas) caçambas carregadas de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro)
caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico independentes entre si, tomada de força ligada
à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva,
alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado
no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo
Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas
capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

2

R$ 400.000,0000

R$ 800.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1419
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as
exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo,
tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada em chapa de aço,
na cor branca, capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento
eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal mínima de 180 CV, torque mínimo de
60 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento
hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção
servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido,
em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão
traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x
7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois

circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas
rodas traseiras

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

2

R$ 450.000,0000

R$ 900.000,0000 29/11/2018
15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1419 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, 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 três pontos, assento individual e
pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e
registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem
as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:
DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Distância entre eixos: 4.796mm; Comprimento total: 8.792mm; Largura:
2.486mm; Altura: 2.744mm; Altura teto cabine/chassi: 1.800mm; PBT: 14.300kg; Carga útil máxima+ equipamento:
9.480kg; PBTC: 23.000kg. MOTOR: Dianteiro; 4 cilindros em linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível: Diesel;
Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque: 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica;
Alternador capacidade 28V / 80A.; Bateria: 2 x 12 V/100Ah; Tensão Nominal: 24V. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL: Capacidade: 210 (duzentos e dez) litros ; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. FREIOS E SUSPENSÃO:
Freio de Serviço: ar comprimido de 2 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de
Antitravamento das Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente;
Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de
dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla
ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 06 (seis)
marchas sincronizadas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. PNEUS E RODAS: Rodas em aço 7,50x22,5”;
Pneus radiais 275/80R22,5 ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de para-brisa dianteiro com
temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de 12V no painel, tapetes
em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em
borracha. Equipado com carroceria de aço e com guindaste veicular. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas
Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa)
dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite de
quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e concordamos
plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas as condições
neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos que
cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos
superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

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

Não

Não

2

R$ 500.000,0000 R$ 1.000.000,0000 02/12/2018
19:37:48

Marca: FORD CARGO 1419 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1419 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COM POLIGUINDASTE DUPLO, novo, tração traseira,
4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada em chapa de aço, na cor branca,
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à
legislação Proconve P-7 (Euro V), com potência nominal de 189 CV, torque de 61Kgfm, de 04 (quatro) cilindros verticais
em linha, turbocooler, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 6 (seis)
marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, protetor de lanternas traseiras em aço com
grade de proteção, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80
R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, freio de estacionamento tipo câmara de mola
acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de
275 litros, reservatório de arla; Peso Bruto Total (PBT) homologado de 14.500 kg, com mangueira de ar conectado ao
sistema pneumático com pistola de calibragem de pneus e ramal estendido com pistola para limpeza do interior da
cabine, equipado com poliguindaste duplo articulado, capacidade para transportar o de 02 (duas) caçambas carregadas
de entulho/resíduos e/ou mínimo 04 (quatro) caçambas vazias, pés de apoio telescópicos com acionamento hidráulico
independentes entre si, tomada de força ligada à força do motor, todo o equipamento com aplicação de material
anticorrosivo e acabamento em pintura automotiva, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e
triângulo; reservatório de água potável (carote) instalado no chassi, capacidade mínima de 25 litros, com tampa para
abastecimento e torneira; faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran) e demais especificações exigidas pelo CONTRAN.
Deverão ser fornecidas no mínimo 02 (duas) caçambas capacidade de carga mínima cada uma de 4m³, fabricadas de
acordo com as normas ABNT 14728/2005 Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender as exigências do edital e
seus anexos.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 450.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 390.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:04:34:017

R$ 348.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:04:59:360

R$ 345.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:05:27:723

R$ 344.800,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:06:12:320

R$ 339.990,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:06:59:650

R$ 340.159,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:08:07:030

R$ 339.695,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:16:027

R$ 338.879,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:14:39:233

R$ 338.736,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:42:687

R$ 355.131,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:14:53:187

R$ 325.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:16:50:883

R$ 324.635,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:54:523

R$ 330.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:18:12:890

R$ 322.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:18:38:047

R$ 321.986,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:41:767

R$ 313.498,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:11:190

R$ 328.671,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:19:14:220

R$ 319.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:19:16:487

R$ 312.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:19:56:770

R$ 327.101,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:19:58:787

R$ 306.995,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:13:117

R$ 310.500,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:20:21:930

R$ 306.500,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:20:48:993

R$ 305.752,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:53:510

R$ 305.742,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:21:21:950

R$ 305.735,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:21:25:873

R$ 305.733,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:21:51:310

R$ 305.726,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:21:54:640

R$ 305.721,9000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:22:14:690

R$ 305.714,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:22:18:033

R$ 305.705,9000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:22:38:050

R$ 305.695,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:22:41:283

R$ 305.692,7500

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:23:07:473

R$ 305.685,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:23:10:833

R$ 305.544,7800

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:23:31:413

R$ 305.538,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:23:35:320

R$ 305.499,5000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:23:57:477

R$ 305.486,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:24:00:993

R$ 305.475,7500

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:24:17:527

R$ 305.464,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:24:21:603

R$ 305.333,1100

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:24:38:760

R$ 305.323,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:24:41:823

R$ 305.321,8700

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:25:24:093

R$ 305.307,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:25:28:080

R$ 305.250,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:25:45:347

R$ 305.242,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:25:49:143

R$ 305.233,4500

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:26:14:880

R$ 305.218,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:26:17:990

R$ 319.990,5500

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:27:54:480

R$ 305.215,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:27:58:200

R$ 305.208,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:28:01:713

R$ 319.980,0700

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:28:14:857

R$ 303.708,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:28:22:840

R$ 318.407,4700

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:28:35:123

R$ 302.808,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:28:48:920

R$ 317.463,9100

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:28:55:170

R$ 297.808,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:29:09:377

R$ 312.221,9100

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:29:15:487

R$ 292.808,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:29:29:957

R$ 302.708,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:29:34:987

R$ 305.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:32:45:830

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ
08.206.867/0001-00

Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate
03/12/2018 15:49:25:070

03/12/2018 15:50:40:100

Situação do Lance

Valor do Lance

Fornecedor enviou lance R$ 292.800,0000

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
15:04:03

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
15:04:50

Aguardando
Convocação
ME/EPP

03/12/2018
Aguardando convocação ME/EPP
15:42:45

Início do
desempate

03/12/2018
Item está em 1º desempate, aguardando lance.
15:49:25

Encerramento do 03/12/2018 Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
desempate
15:50:40 EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 292.800,0000
Encerrado

03/12/2018
Item encerrado.
15:50:40

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA,
10:40:26 CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 292.800,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
13:34:05 LTDA - CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 360.000,0000 R$ 1.080.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica,
na cor branca, com 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, com potência nominal mínima de 180 CV a
2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração
forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa
de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna
de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores
hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido.

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

3

R$ 400.000,0000 R$ 1.200.000,0000 29/11/2018
18:17:24

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 17.190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de
fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem
manual, 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, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco
com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a
ré, direção hidraulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em
aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg.
IMPLEMENTO: Comboio de Abastecimento e Lubrificação com:01 (um) Tanque com capacidade de 6.500 litros contendo
03(três) repartições sendo 02 (duas) de 2.500Litros para combustível e 01(uma) de 1.500 Litros para água Formato
retangular, construído em chapa de Aço Carbono, na espessura de 3/16”, quebra ondas, válvula de fecho rápido
instalada entre o tanque e a bomba; o tanque será posicionado na parte central do equipamento permitindo uma
perfeita distribuição da carga líquida, segundo as exigências do fabricante de chassi, em relação ao centro de gravidade
do veículo; 03 (três) Bocais de inspeção, com diâmetro de 450mm, com tampa hermética, para inspeção e
carregamento de níveis superiores colocado, no centro do tanque; 01 (uma) escada de acesso traseira com corrimão
tubular e degraus antiderrapantes com gradil superior; Conexão inferior dianteira para descarregamento do tanque por
gravidade, diâmetro de 1" c/ registro esférico da abertura manual. Válvula de vácuo pressão para garantir a entrada de
ar e liberação dos gases do interior do tanque, com diâmetro de 2".Sistema de filtragem de linha em “Y” de 1 ½”, com
válvula de retenção. Sistema de filtragem da linha de sucção de fácil limpeza e composto de filtro com elemento
metálico dimensionado para retenção de particulados de até 05 micras. Sistema de tratamento e secagem do ar
comprimido composto por 01 purificador de ar e 01 purgador automático para eliminar água dos encanamentos. 01
(um) Conjunto de abastecimento composto de: bomba, acionada pela tomada de força do veículo, (acionado por motor
estacionário, polias e correias) com selo mecânico em viton, vazão média de 100 a 150 litros por minuto. Medidor e
totalizador em litros inviolável sistema tipo bloco medidor a pistão, conjunto monobloco em alumínio e medidor
totalizador mecânico de quatro dígitos , 07 (sete) metros de mangueira de 1”, com suporte/enrolador e bico automático

de abastecimento; 01 (um) Compressor de ar de dois estágios, pressão de 175 libras, 20 PCM equipado com válvula de
alívio, válvula de segurança, manômetro, tanque reservatório de 200 litros. Painel centralizado com engates rápidos
com alcance do operador ao nível do solo. Saídas independentes para o conjunto de ar das propulsoras, com filtro
regulador e lubrificação automática. 01 (um) Conjunto para ar composto de: carretel com retração manual, com 10 m
de mangueira de ¼”, engate rápido e mangotes de ligação. 01 (um) Conjunto completo para graxa composto de:
propulsora pneumática, suporte para fixação de tambor de 200 kg, mangotes de ligação, carretel com retração manual
com 10 m de mangueira de ¼”, união giratória de alta pressão e válvula de graxa e bico antigotejante; 01 (um)
Reservatório de água com capacidade para 300 litros, construído em chapa de aço, pressurizado pelo ar comprimido do
compressor, com carretel retratil com retração por molas e 15 metros de mangueira de ½” com bico pulverizador; 01
(um) Reservatório para óleo usado, comcapacidade para 210 litros com bocal de enchimento e registro de dreno.
Bandeja para filtros usados com descarga direita para o reservatório de óleo usado. 01 (um) Reservatório de água de
radiador por gravidade composto de: reservatório com capacidade de 200 litros para água de radiador, mangueira ½”
com carretel com retração manual e 10 metros de mangueira e bico p

03.220.168/0001-09 TECAM
CAMINHOES E
SERVICOS LTDA

Não

Não

3

R$ 400.000,0000 R$ 1.200.000,0000 03/12/2018
08:12:08

Marca: IVECO
Fabricante: CNH IND BRASIL
Modelo / Versão: TECTOR 170E21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica,
na cor branca, com 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, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61
Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter
tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6
(seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, , direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus
275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras,
freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas
traseiras, freio adicional, freio-motor, com acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de
serviço, tanque de combustível com capacidade mínima para 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade
de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de
16.000 kg, distância mínima entre eixos 4.800 mm; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado
com comboio de lubrificação, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca;
estrutura do tanque principal, em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura de 3/16”, inclusive o sistema de
“quebra ondas” interno, com acabamento superior externo (piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade
mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com capacidade para armazenamento de até 100 litros de óleo
usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o armazenamento de ferramentas, integrado à estrutura do
equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou
superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada para fixação e transporte de tambores (01 para óleo
lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto mecânico instalado para o içamento dos tambores desde
o chão até a plataforma superior, com capacidade para elevar até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a
distribuição dos produtos, interna e externa, do tipo “Schedule” (linha industrial para alta pressão); compressor de ar
pneumático com capacidade para 175 Lbs/pol² , 20 pcm, reservatório de ar para 200 litros, equipado com sistema de
segurança automático através de válvula reguladora para o alívio imediato de pressão interna, acionado por tomada de
força instalada na caixa de mudança do caminhão; bomba principal de 1,1/2” do tipo de engrenagens em aço
temperado, vazão nominal até de 100 litros/min., acionada pela tomada de força instalada na caixa de mudança do
caminhão, para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal para a bomba conta litros; conjunto completo do
contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros de mangueira e bico especial para o
abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / min. Com entrada e saída de 1 ½” e pressão
de trabalho de 3 bar; três bombas do tipo propulsoras para aplicação dos componentes lubrificantes (óleo lubrificante,
hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento
total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido), instalados no compartimento traseiro do equipamento,
protegidos por armário especial construído em aço 1020; escada reforçada instalada na lateral do equipamento para
facilitar o acesso do operador à plataforma principal, providas de alça de apoio e piso antiderrapante; sistema integrado
de iluminação interna e externa (chicote elétrico, lâmpadas fixas e faróis escamoteáveis) para o transporte, bem como
para os trabalhos noturnos, proporcionando maior segurança e comodidade ao operador; morsa nº 08; suporte para
extintor de incêndio de 8 kg, instalado na parte traseira do equipamento, bem como seis suportes para a instalação das
placas de simbologia e identificação dos produtos transportados; pintura externa com tinta à base de poliuretano (P.U.),
na cor padrão do caminhão, ou conforme instrução/solicitação do

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

Sim

Sim

3

R$ 450.000,0000 R$ 1.350.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica,
na cor branca, com 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, com potência nominal mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61
Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter
tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6
(seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, , direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão
dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação,
barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus
275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras,
freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas
traseiras, freio adicional, freio-motor, com acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de
serviço, tanque de combustível com capacidade mínima para 210 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade
de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de
16.000 kg, distância mínima entre eixos 4.800 mm; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado
com comboio de lubrificação, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca;
estrutura do tanque principal, em chapas de aço carbono SAE 1020 com espessura de 3/16”, inclusive o sistema de
“quebra ondas” interno, com acabamento superior externo (piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade
mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com capacidade para armazenamento de até 100 litros de óleo

usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o armazenamento de ferramentas, integrado à estrutura do
equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou
superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada para fixação e transporte de tambores (01 para óleo
lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto mecânico instalado para o içamento dos tambores desde
o chão até a plataforma superior, com capacidade para elevar até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a
distribuição dos produtos, interna e externa, do tipo “Schedule” (linha industrial para alta pressão); compressor de ar
pneumático com capacidade para 175 Lbs/pol² , 20 pcm, reservatório de ar para 200 litros, equipado com sistema de
segurança automático através de válvula reguladora para o alívio imediato d e pressão interna, acionado por tomada de
força instalada na caixa de mudança do caminhão; bomba principal de 1,1/2” do tipo de engrenagens em aço
temperado, vazão nominal até de 100 litros/min., acionada pela tomada de força instalada na caixa de mudança do
caminhão, para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal para a bomba conta litros; conjunto completo do
contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros de mangueira e bico especial para o
abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / min. Com entrada e saída de 1 ½” e pressão
de trabalho de 3 bar; três bombas do tipo propulsoras para aplicação dos componentes lubrificantes (óleo lubrificante,
hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento
total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido), instalados no compartimento traseiro do equipamento,
protegidos por armário especial construído em aço 1020; escada reforçada instalada na lateral do equipamento para
facilitar o acesso do operador à plataforma principal, providas de alça de apoio e piso antiderrapante; si ste ma
integrado de iluminação interna e externa (chicote elétrico, lâmpadas fixas e faróis escamoteáveis) para o transporte,
bem como para os trabalhos noturnos, proporcionando maior segurança e comodidade ao operador; morsa nº 08;
suporte para extintor de incêndio de 8 kg, instalado na parte traseira do equipamento, bem como seis suportes para a
instalação das placas de simbologia e identificação dos produtos transportados; pintura externa com tinta à base de
poliuretano (P.U.), na cor padrão do caminhão, ou conforme instrução/solicitação do cliente e demais especificações
exigidas pelo Contran. Deverão equipar o veí

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

3

R$ 450.000,0000 R$ 1.350.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as
exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração
traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, com ar condicionado
original de fábrica, na cor branca, com 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, com potência nominal
mínima de 180 CV a 2200 rpm, torque máximo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com
acionamento hidráulico, caixa de mudança com o mínimo de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, ,
direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de
molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de
molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar
comprimido

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

Não

Não

3

R$ 500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 02/12/2018
19:41:23

Marca: FORD CARGO 1719 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO COMBOIO LUBRIFICANTE, novo, tração traseira, 4x2,
zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, com ar condicionado original de fábrica, na
cor branca, com 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, com potência nominal de 189 CV a 2200 rpm, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro)
cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem
monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com de 6 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01
(uma) a ré, , direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço
forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira
com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de
serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara
de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional, freio-motor, com
acionamento eletro-pneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço, tanque de combustível com
capacidade para 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com
lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) de 16.000 kg, distância entre eixos 4.800 mm; rádio
AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Equipado com comboio de lubrificação, acabamento de alta qualidade
com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca; estrutura do tanque principal, em chapas de aço carbono SAE
1020 com espessura de 3/16”, inclusive o sistema de “quebra ondas” interno, com acabamento superior externo
(piso/plataforma) em chapas antiderrapantes, capacidade mínima de 4.000 litros de óleo diesel; tanque metálico com
capacidade para armazenamento de até 100 litros de óleo usado; conjunto armário operacional e caixa reforçada para o
armazenamento de ferramentas, integrado à estrutura do equipamento, com cadeado corpo em latão maciço, haste em
aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm; três conjuntos de suporte com base reforçada
para fixação e transporte de tambores (01 para óleo lubrificante, 01 para óleo hidráulico e 01 para graxa); conjunto
mecânico instalado para o içamento dos tambores desde o chão até a plataforma superior, com capacidade para elevar
até 500 kg de carga útil; tubulação de ar para a distribuição dos produtos, interna e externa, do tipo “Schedule” (linha
industrial para alta pressão); compressor de ar pneumático com capacidade para 175 Lbs/pol² , 20 pcm, reservatório
de ar para 200 litros, equipado com sistema de segurança automático através de válvula reguladora para o alívio
imediato de pressão interna, acionado por tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão; bomba
principal de 1,1/2” do tipo de engrenagens em aço temperado, vazão nominal até de 100 litros/min., acionada pela
tomada de força instalada na caixa de mudança do caminhão, para o bombeamento do óleo diesel do tanque principal
para a bomba conta litros; conjunto completo do contador/dosador de litros para óleo diesel, equipado com 10 metros
de mangueira e bico especial para o abastecimento integrado ao sistema de filtragem completo até 100 litros / min.
Com entrada e saída de 1 ½” e pressão de trabalho de 3 bar; três bombas do tipo propulsoras para aplicação dos
componentes lubrificantes (óleo lubrificante, hidráulico e graxa); quatro conjunto de carretéis equipados com bicos
metálicos e mangueiras de 10 m de comprimento total, cada um, para lubrificação e limpeza (ar comprimido),
instalados no compartimento traseiro do equipamento, protegidos por armário especial construído em aço 1020; escada
reforçada instalada na lateral do equipamento para facilitar o acesso do operador à plataforma principal, providas de
alça de apoio e piso antiderrapante; sistema integrado de iluminação interna e externa (chicote elétrico, lâmpadas fixas

e faróis escamoteáveis) para o transporte, bem como para os trabalhos noturnos, proporcionando maior segurança e
comodidade ao operador; morsa nº 08; Declaramos atender as exigências do edital e seus anexos.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 450.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 450.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 400.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 360.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 340.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:05:47:647

R$ 332.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:08:24:593

R$ 330.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:11:44:423

R$ 331.985,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:13:19:367

R$ 329.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:13:42:680

R$ 328.380,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:14:29:747

R$ 328.603,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:31:543

R$ 328.049,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:53:187

R$ 344.274,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:14:54:373

R$ 327.425,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:14:56:233

R$ 326.947,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:13:203

R$ 342.771,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:15:17:953

R$ 326.367,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:15:22:173

R$ 326.157,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:33:470

R$ 342.163,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:15:37:957

R$ 325.676,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:15:43:300

R$ 325.369,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:54:283

R$ 341.439,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:15:58:957

R$ 324.682,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:16:04:397

R$ 324.341,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:14:973

R$ 340.039,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:16:20:520

R$ 323.780,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:16:25:147

R$ 323.415,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:35:240

R$ 322.703,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:16:45:790

R$ 322.527,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:55:557

R$ 321.929,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:17:06:383

R$ 321.760,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:17:15:697

R$ 321.086,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:17:27:120

R$ 320.710,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:17:36:010

R$ 319.977,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:17:47:573

R$ 319.692,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:17:56:747

R$ 318.939,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:18:08:750

R$ 318.735,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:17:577

R$ 329.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:18:31:830

R$ 318.040,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:18:33:437

R$ 317.710,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:37:907

R$ 317.178,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:18:53:907

R$ 316.858,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:57:910

R$ 316.232,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:19:14:020

R$ 315.846,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:18:440

R$ 315.251,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:19:34:397

R$ 315.048,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:38:600

R$ 314.426,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:19:54:507

R$ 314.074,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:58:693

R$ 313.591,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:20:18:430

R$ 313.465,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:21:790

R$ 312.979,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:20:39:680

R$ 312.614,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:42:807

R$ 311.959,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:21:01:340

R$ 311.740,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:21:04:357

R$ 311.006,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:21:22:513

R$ 310.610,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:21:25:997

R$ 309.880,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:21:42:717

R$ 309.862,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:21:46:263

R$ 309.173,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:22:03:360

R$ 309.163,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:22:06:407

R$ 308.631,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:22:23:910

R$ 308.606,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:22:27:957

R$ 307.854,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:22:44:393

R$ 307.831,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:22:48:457

R$ 307.117,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:23:04:800

R$ 307.106,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:23:08:630

R$ 306.414,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:23:25:227

R$ 306.402,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:23:28:647

R$ 305.751,3800

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:23:46:273

R$ 305.730,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:23:49:273

R$ 319.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:29:19:660

R$ 301.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:29:35:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
15:04:08

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
15:04:50

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
15:39:15

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
09:57:08 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 301.000,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

8

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 300.000,0000 R$ 2.400.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 três pontos, 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,
torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com
no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção
ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5.

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

8

R$ 320.000,0000 R$ 2.560.000,0000 29/11/2018
18:17:25

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 17.190
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro,
fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar condicionado original de fábrica, com
acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem elétrica e aux. c/ regulagem manual,
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, com potência nominal mínima de 186 CV, torque de 71 Kgfm, 04 (quatro) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco com
acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré,
direção hidraulica, coluna de direção ajustável; suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas,
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas,
barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço
estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas
dianteiras e traseiras ABS+EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 275 litros;
protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg.
Equipado com mecanismo operacional Tanque d’água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato

elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de
poliuretano (P.U.), na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças
unidas por processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a
fixação no chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível
de tanque, bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada
mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de
autoabastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de
comprimento e diâmetro mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral
do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da
parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulagem de abertura de
0º a 180º (zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora
instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine
do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2” de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02
(duas) saídas laterais, tipo leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados
por válvulas pneumáticas na cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do
equipamento; estrutura especial de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque,
piso antiderrapante; parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de
tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas)
instalados no tanque; pintura interna do tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão
da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão
equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as
seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado
corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o
mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e
triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e
torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e
Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser
entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

03.220.168/0001-09 TECAM
CAMINHOES E
SERVICOS LTDA

Não

Não

8

R$ 320.000,0000 R$ 2.560.000,0000 03/12/2018
08:14:56

Marca: IVECO
Fabricante: CNH IND BRASIL
Modelo / Versão: TECTOR 170E21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de
04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipadocom
mecanismo operacional Tanque d’água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou
cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.),
na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por
processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no
chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque,
bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente
por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro
mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro
mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01
(um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque,
capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulagem de abertura de 0º a 180º (zero a cento
e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior
traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de
água de 2 e 1/2” de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo
leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na
cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial
de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarros
metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas
homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do
tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme
instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens:
Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de
500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço
cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá,
enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB
e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

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

Sim

Sim

8

R$ 350.000,0000 R$ 2.800.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de

04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”,
embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas
sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01
eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora;
suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas,
em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas
rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente,
com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 210 litros; protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado mínimo de 16.000 kg. Equipado com
mecanismo operacional Tanque d’água, capacidade mínima de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou
cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020, acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.),
na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm, inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por
processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no
chassi, acabamento envolvente nas laterais e na traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque,
bomba do tipo centrífuga para autocarregamento com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente
por tomada de força acoplada no conjunto de transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro
mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m; mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro
mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01
(um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque,
capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros, com ângulos de regulagem de abertura de 0º a 180º (zero a cento
e oitenta graus), acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior
traseira do equipamento com descarga por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de
água de 2 e 1/2” de diâmetro com pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo
leque, posicionadas entre a cabine e o tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na
cabine do veículo, escada especial do tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial
de segurança equipada com corrimão e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarros
metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas
homologadas (Denatran) com sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do
tanque com tinta especial anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme
instruções do cliente e demais especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens:
Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de
500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço
cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá,
enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote)
capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB
e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

8

R$ 370.000,0000 R$ 2.960.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Atego 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as
exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 três pontos, 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, torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler,
refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento
hidráulico, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção
servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas,
amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas,
barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R
22.5

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

8

R$ 450.000,0000 R$ 3.600.000,0000 29/11/2018
15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, protetor de
cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF.
Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem as normas e os limites de emissão de poluentes
estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO: PBT: 16.000kg; Motor dianteiro; 4 cilindros em
linha; Turbo cooler (PROCONVE P7); Potência de 185cv a 2.200 rpm; Torque de 71 mkgf a 1.200-1.600 rpm;
Combustível diesel; Tanque com capacidade de 210 (duzentos e dez) litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. Freio de
Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema de Antitravamento das
Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; Freio Motor:
Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e
barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra
estabilizadora; Direção hidráulica original de fábrica. Transmissão manual, composta de 06 (seis) marchas sincronizadas
à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor); limpador de parabrisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do motor; tomada de
12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção, parabarros
metálicos com lameiros em borracha. Equipado com mecanismo operacional Tanque d’água capacidade mínima de
10.000 litros. PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12
(doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES:
Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos
total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito

Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos
que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

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

Não

Não

8

R$ 500.000,0000 R$ 4.000.000,0000 02/12/2018
19:44:04

Marca: FORD CARGO 1719 4X2
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1719 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano
de fabricação/modelo 2018/2019, 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 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 de 189 CV, torque de 61 Kgfm, de 04 (quatro) cilindros
verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem
monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01
(uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado,
feixe de molas, amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com
feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado,
pneus 275/80 R 22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos tambor nas rodas dianteiras e
traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas
rodas traseiras, tanque de combustível com capacidade de 275 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de
proteção. Peso Bruto Total (PBT) homologado de 16.000 kg. Equipado com mecanismo operacional Tanque d’água,
capacidade de 10.000 litros, construído em formato elíptico, ou cilíndrico, em chapas de aço carbono SAE 1020,
acabamento de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, espessura mínima de 4,75 mm,
inclusive o sistema de "quebra ondas" interno, peças unidas por processo de solda elétrica ou MIG, aplicada interna e
externamente, longarinas paralelas reforçadas para a fixação no chassi, acabamento envolvente nas laterais e na
traseira, de contenção e segurança, visor externo de nível de tanque, bomba do tipo centrífuga para autocarregamento
com vazão mínima de 70.000 litros/hora, acionada mecanicamente por tomada de força acoplada no conjunto de
transmissão do veículo; mangueira de autoabastecimento, diâmetro mínimo de 3" e comprimento mínimo de 10 m;
mangueira de irrigação com 20 metros de comprimento e diâmetro mínimo de 1", equipada com bico regulável do tipo
jato/leque, instalada em carretel na lateral do equipamento; 01 (um) elemento para aspersão de água do tipo "rabo de
pavão" instalado na lateral superior da parte traseira do tanque, capacidade de alcance/cobertura de até 15 metros,
com ângulos de regulagem de abertura de 0º a 180º (zero a cento e oitenta graus), acionados por válvulas
pneumáticas na cabine do veículo; barra irrigadora instalada na parte inferior traseira do equipamento com descarga
por gravidade e acionamento pneumático na cabine do veículo; uma saída de água de 2 e 1/2” de diâmetro com
pressão de bomba instalada na lateral do tanque, 02 (duas) saídas laterais, tipo leque, posicionadas entre a cabine e o
tanque, altura mínima do solo de 1,55m, acionados por válvulas pneumáticas na cabine do veículo, escada especial do
tipo "marinheiro" para acesso à parte superior do equipamento; estrutura especial de segurança equipada com corrimão
e suporte de apoio na parte superior do tanque, piso antiderrapante; parabarros metálicos com lameiros em
polipropileno ou borracha, sinalização do conjunto de tanque através de faixas refletivas homologadas (Denatran) com
sistema elétrico completo (chicote e lâmpadas) instalados no tanque; pintura interna do tanque com tinta especial
anticorrosão e externa com tinta PU, na cor padrão da cabine do caminhão ou conforme instruções do cliente e demais
especificações exigidas pelo CONTRAN; Deverão equipar o veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas
de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm,
profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho
do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe,
chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros,
com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento em
nome da SEAGRI-DF.

02.990.234/0001-59 DIVENA
LITORAL
VEICULOS
LTDA.

Não

Não

8

R$ 800.000,0000 R$ 6.400.000,0000 03/12/2018
08:52:39

Marca: Mercedes Benz
Fabricante: Mercedes Benz
Modelo / Versão: Atego 1719
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO PIPA, 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 três pontos, 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,
torque mínimo de 61 Kgfm, mínimo de 04 (quatro) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água,
protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco com acionamento hidráulico, caixa de mudança com
no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) a ré, direção servoassistida, coluna de direção
ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas, amortecedores hidráulicos,
telescópios de dupla ação, barra estabilizadora; suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e
amortecedores hidráulicos, rodas 22.5 x 7.50 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80 R 22.5

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 800.000,0000

02.990.234/0001-59

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 500.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 450.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 370.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 350.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 320.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 320.000,0000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 300.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 290.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:05:05:987

R$ 299.199,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:05:38:100

R$ 289.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:06:30:010

R$ 288.427,5000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:25:280

R$ 288.149,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:14:29:747

R$ 288.012,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:45:653

R$ 287.858,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:14:50:123

R$ 301.790,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:14:56:220

R$ 287.569,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:06:390

R$ 287.284,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:15:10:610

R$ 287.800,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:15:14:813

R$ 301.189,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:15:17:157

R$ 286.784,4800

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:26:453

R$ 286.553,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:15:31:643

R$ 278.566,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:15:35:423

R$ 300.422,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:15:38:220

R$ 277.886,8900

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:56:020

R$ 292.049,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:16:00:177

R$ 277.485,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:16:00:177

R$ 277.064,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:16:303

R$ 276.626,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:16:20:520

R$ 290.474,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:16:20:757

R$ 275.997,9500

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:36:397

R$ 275.622,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:16:40:820

R$ 275.210,4400

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:16:56:493

R$ 274.896,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:17:01:430

R$ 274.681,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:17:16:883

R$ 274.405,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:17:22:150

R$ 273.513,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:17:43:543

R$ 273.335,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:17:47:060

R$ 272.798,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:04:077

R$ 272.535,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:18:07:810

R$ 271.343,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:25:267

R$ 270.913,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:18:29:937

R$ 270.302,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:18:45:360

R$ 269.882,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:18:50:190

R$ 280.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:18:50:690

R$ 268.533,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:05:520

R$ 268.248,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:19:11:707

R$ 267.369,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:25:613

R$ 267.089,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:19:32:177

R$ 266.414,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:19:45:770

R$ 279.308,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:19:47:007

R$ 265.949,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:19:52:757

R$ 264.778,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:05:803

R$ 277.593,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:20:07:193

R$ 264.299,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:20:19:493

R$ 262.747,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:25:807

R$ 262.413,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:20:40:430

R$ 261.287,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:20:45:807

R$ 260.803,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:21:01:340

R$ 259.788,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:21:06:200

R$ 305.705,9000

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:22:32:563

R$ 259.700,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:22:51:893

R$ 259.693,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:22:55:067

R$ 305.692,7500

03.220.168/0001-09

03/12/2018 15:23:00:647

R$ 259.683,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 15:23:35:273

R$ 259.670,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:23:38:477

R$ 270.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:29:43:927

R$ 257.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:30:00:300

R$ 265.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:30:22:680

R$ 252.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:30:35:383

R$ 264.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:33:36:740

R$ 263.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:34:36:650

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ

Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate

Situação do Lance

Valor do
Lance

08.206.867/000100

03/12/2018 15:50:45:217

03/12/2018 15:55:45:217

Tempo para envio de lance
expirou

-

Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
15:04:12

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
15:04:50

Aguardando
Convocação
ME/EPP

03/12/2018
Aguardando convocação ME/EPP
15:39:39

Início do
desempate

03/12/2018
Item está em 1º desempate, aguardando lance.
15:50:45

Encerramento
do desempate

Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:55:45 de 03/12/2018. O tempo expirou e o lance
03/12/2018
não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
15:55:56
08206867000100

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
15:55:56

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
09:58:06 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 252.000,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 380.000,0000 R$ 1.140.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: AXOR 1933
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração
traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor
branca, 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, assento individual e
pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7,
potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco,
acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma)
à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado
no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido,
em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora

33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

3

R$ 390.000,0000 R$ 1.170.000,0000 29/11/2018
18:17:25

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 19.330
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração
traseira, 4x2, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar
condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem
elétrica e aux. c/ regulagem manual, capacidade de transportar um motorista e um passageiros, cintos de segurança
retráteis, três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico,
atendendo à legislação Proconve P-7, potência nominal de 330 CV, torque de 147 Kgfm, 06 (seis) cilindros verticais em
linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco,
acionamento servo-assistido hidráulico assistido a ar, caixa de mudança com 16 (dezesseis) marchas sincronizadas a
frente e 02 (duas) à ré, com marcha reduzida , sistema de bloqueio eletrônico ATC, direção hidráulica integral com
esferas, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com molas semi-elípticas de duplo estágio com ação
progressiva, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira eixo rígido
motriz, molas principais semi-elípticas de duplo estágio com ação progressiva, molas auxiliares parabólicas,
amortecedores hidráulicos telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, em aço estampado, pneus 275/80
R22,5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com
ABS + EBD, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas
rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima 2 x 275 litros, tanque para arla capacidade mínima de 60
litros, distância entre eixos mínima de 3.560 mm; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção,
parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 Kg, Peso
Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 45.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 45.000 Kg, pneu
de estepe devidamente afixado em compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema elétrico mínimo de 24v, com
02 baterias de 12 volts, de 80A amperes, iluminação da 5ª roda. Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de
força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima
de 120 litros, rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e

Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser
entregue licenciado e emplacado, e apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

3

R$ 405.000,0000 R$ 1.215.000,0000 29/11/2018
15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: AXOR 1933 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo cavalo mecânico, com quinta roda, 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 três pontos, assento individual e
pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e
registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem
as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:
DIMENSÕES E PESOS ADMISSÍVEIS: Comprimento total: 5810+120 mm; Entre eixos: 3.600mm; Largura: 2.570mm;
Altura: 2.890mm; Diâmetro do disco da embreagem: 430mm; Altura teto cabine/chassi: 1.872mm; Balanço traseiro:
1012mm; PBT legal/técnico: 16.000kg/18.600kg; Capacidade máxima de tração: 48.300kg; Capacidade de carga eixo
dianteiro legal/ técnico: 6.000kg /7.100kg; Capacidade de carga eixo traseiro legal/técnico: 10.000kg /11.500kg;
Carga. Sobre 5ª roda legal/técnico: 9.486kg /12.086 kg; MOTOR: OM 926 LA; Dianteiro; 06 cilindros em linha; turbo
cooler (PROCONVE P7); Combustível: Diesel; Potência de 326 cv a 2.200 rpm; Torque: 1.300 Nm (132 mkgf) 1.600 –
1.600 rpm; Cilindrada:7.201 cm³; Sistema de Alimentação: eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade 28V
80A; Bateria: 2 x 12 V/135 Ah; Tensão Nominal: 24 V; ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 590
(quinhentos e noventa) litros; Arla 32:95 litros; FREIOS E SUSPENSÃO: Sistema Antitravamento das Rodas: ABS; Freio
de Estacionamento: Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente; Freio Motor :Top Brake; Suspensão
dianteira: feixe de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão
traseira: pneumática, 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e mola estabilizadora. DIREÇÃO:
Hidráulica original de fábrica, volante com ajuste de profundidade; TRANSMISSÃO: Automatizada sem pedal de
embreagem; Composta de 16 marchas sem anel sincronizador, sendo 14 sincronizadas a frente e 2 sincronizadas a ré;
RODAS E PNEUS: Rodas: 8.25 x 22.5; Pneus: 295/80R 22.5; ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor);
limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do
motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção,
parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com saída da
caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros,
mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de içamento com motor hidráulico e 02
rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com comando pneumático, tomadas e circuitos
de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e
triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e
torneira PROCEDÊNCIA: Nacional. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da
Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA: 90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12
(doze) meses para os veículos sem limite de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES:
Declaramos que aceitamos e concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos
total conhecimento de todas as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito
Federal. Declaramos que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da
proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos
que não existem fatos superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Não

3

R$ 415.000,0000 R$ 1.245.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo / Versão: Axor 1933/36 - Cavalo Mecânico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as
exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda,
novo, tração traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida,
em aço, na cor branca, 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, assento
individual e pneumático para o motorista, motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação
Proconve P-7, potência nominal mínima de 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais
em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco seco,
acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma)
à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado
no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido,
em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora

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

Sim

Sim

3

R$ 480.000,0000 R$ 1.440.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 1933 TRACTOR TORQSHIFT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, t i p o Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração
traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018 ou superior, cabine avançada, estendida, em aço, na cor
branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de
transportar um motorista e um passageiro, 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 320 CV, torque mínimo de 112 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco,
acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma)
à ré, mínimo de 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado
no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido,
em aço forjado, feixe de molas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira com
feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25
polegadas, em aço estampado, pneus 295/80 R22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos,

tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado
pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima para 300 litros, tanque
para arla capacidade mínima de 50 litros, distância entre eixos mínima de 3.550 mm; protetor de lanternas traseiras
em aço e grade de proteção, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT)
mínimo de 16.000 Kg, Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 33.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT)
mínima de 33.000 Kg, pneu de estepe devidamente afixado em compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema
elétrico mínimo de 24v, com 02 baterias de 12 volts, mínimo de 135 amperes, iluminação da 5ª roda, Equipado com os
seguintes acessórios: Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica,
reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento
de guincho de içamento com motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta
prancha; com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate
universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade
mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados.
Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e
Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, e apto a rodar, sendo o
primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

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

Não

Não

3

R$ 500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 02/12/2018
19:48:24

Marca: FORD CARGO 1933
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 1933 TORQSHIFT 4X2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRATOR, tipo Cavalo Mecânico, quinta roda, novo, tração
traseira, 4x2, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, estendida, em aço, na cor
branca, ar condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de
transportar um motorista e um passageiro, 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 de 334 CV, torque de 132,6Kgfm, de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à
água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de
mudança com 16 (dezesseis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, de 01 marcha reduzida a frente, ou
transmissão Power Shift, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção
servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 01 eixo rígido, em aço forjado, feixe de molas,
amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira com feixes de molas, barra
estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópios de dupla ação, rodas 22.5 x 8.25 polegadas, em aço estampado,
pneus 295/80 R22.5, sem câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e
traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas
rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima para 300 litros, tanque para arla capacidade mínima de 50
litros, distância entre eixos mínima de 3.550 mm; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção,
parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 16.000 Kg, Peso
Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 33.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 33.000 Kg, pneu
de estepe devidamente afixado em compartimento próprio, extintor de incêndio, sistema elétrico mínimo de 24v, com
02 baterias de 12 volts, mínimo de 135 amperes, iluminação da 5ª roda, Equipado com os seguintes acessórios:
Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo
capacidade mínima de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de
içamento com motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com
comando pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, estepe,
chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo, reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros,
com tampa para abastecimento e torneira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados. Registrador
Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções
CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, e apto a rodar, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF. Declaramos atender a exigências do edital e seus anexos.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 500.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 480.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 415.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 405.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 390.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 380.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 378.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:06:44:103

R$ 370.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:07:14:293

R$ 368.500,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:07:42:170

R$ 360.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:08:53:987

R$ 368.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 15:09:06:317

R$ 358.900,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:09:42:553

R$ 345.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:12:06:940

R$ 344.850,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:12:27:080

R$ 344.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 15:13:19:400

R$ 340.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:13:26:883

R$ 339.990,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:14:06:650

R$ 337.881,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:26:840

R$ 330.000,0000

33.532.342/0001-01

03/12/2018 15:14:49:890

R$ 326.801,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:53:187

R$ 342.618,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:14:57:970

R$ 325.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 15:15:26:453

R$ 340.730,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:15:28:313

R$ 322.472,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:15:30:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

03/12/2018
Item aberto.
15:04:15

Aberto

Iminência de 03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
Encerramento 15:04:50
Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
15:15:43

Aceite

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
05/12/2018
CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, pelo melhor lance de R$ 322.472,0000 e com valor negociado a R$
10:01:43
310.000,0000. Motivo: Proposta aceita com valor negociado por R$ 310.000,00

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA 13:34:05 CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

28.567.438/0001-75 TECAR DIESEL
CAMINHOES E
ONIBUS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Não

Não

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 500.000,0000 R$ 1.500.000,0000 30/11/2018
14:46:40

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 2730
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração
traseira, 6x4, 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, com capacidade
de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e
pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento
eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm,
mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito
de aço”, embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis)
marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros
tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla
ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes.

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

Sim

Sim

3

R$ 560.000,0000 R$ 1.680.000,0000 29/11/2018
17:00:05

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo / Versão: CARGO 2629
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração
traseira, 6x4, 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, com 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; direção servoassistida,
coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com
potência nominal mínima de 245 CV, torque mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha,
turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco com
acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma)
à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira
tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo
tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes, rodas 20 x 7.5 polegadas em aço estampado, com anel
desmontável, pneus 10.00 R20, com câmara, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas
dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com
atuação nas rodas traseiras, freio adicional tipo freio motor, com acionamento eletropneumático, podendo atuar em
conjunto com o freio de serviço; tanque de combustível com capacidade mínima de 300 litros; protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) mínimo de 23.000 Kg, PBTC mínimo de 33.000 Kg,
capacidade de carga útil mínima com equipamento de 15.300 Kg, distância entre eixos mínima de 5.400 mm. Equipado
com Plataforma Autossocorro de movimentos hidráulicos, deslizante e basculante, acabamento de alta qualidade com
tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca. Plataforma hidráulica para transporte de caminhões e/ou máquinas
diversas, com capacidade de tração de até 15.300 kgf, sistema reforçado de apoio traseiro (duas patolas hidráulicas),
capacidade de carga sobre a plataforma de 15.300 Kg, dimensão padrão da plataforma de carga: 2,6x10 m (medidas
externas); guincho hidráulico afixado na parte frontal, capacidade de arrasto (içamento) miníma de 18.000 kgf, inversor
de sentido de rotação, acoplado pelo sistema hidráulico do Caminhão por mangueiras hidráulicas de engate rápido, com
comando pneumático, tomadas e circuitos de ar, cabo de aço para içamento comprimento mínimo de 30m, polido 6x19
AF Ø 5/8” (cinco oitavos de polegada), e gancho giratório em aço, caixa de comando em chapas de aço, Caixa porta
objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes dimensões mínimas: base de 500 mm,
altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em latão maciço, haste em aço cementado e
cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02 (duas) chaves em latão, suporte para
transporte de forquilhas em madeiras, cunha de roda para caminhão (x2), correntes de resgate com gancho (1x),
correntes para amarração de carga com esticadores (x8 – 4/1,00m, 04/3,00m, 04 esticadores, 04 manilhas), controle
remoto sem fio para guincho de cabo, destravamento pneumático do tambor do guincho, condutores hidráulicos feitos
de tubos de aço sem costura, conforme norma NBR 8476; mangueiras hidráulicas com uma trama de aço conforme
norma SAE 100R5; cilindros hidráulicos de dupla ação com válvulas de segurança do tipo holding dupla para
basculamento e retenção pilotada para o deslizamento da plataforma, escada lateral, barra luminosa com luz de
trabalho (giroflex), parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada lateral, faixas refletivas
(aprovadas pelo Denatran), 10 cones de sinalização-altura 700 mm, conforme Norma ABNT 15.071, suporte de cones,

régua de sinalização com tomada sete polos com 25m e demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Deverão
equipar o veículo os seguintes itens: pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e
triângulo; 08 (oito) cintas com catraca; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com
tampa para abastecimento e torneira, com saboneteira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes instalados.
Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB e
Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

63.411.623/0021-10 MARDISA
VEICULOS S/A

Não

Não

3

R$ 600.000,0000 R$ 1.800.000,0000 29/11/2018
15:37:07

Marca: MERCEDES-BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo / Versão: ATEGO 2730 6X4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSOCORRO, novo, tração
traseira, 6x4, 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 três pontos, assento individual e
pneumático para o motorista, protetor de cárter, rádio AM/FM entrada USB com auto falantes instalados e
registro/emplacamento em nome da SEAGRI/DF. Demais especificações exigidas pelo CONTRAN. Os veículos atendem
as normas e os limites de emissão de poluentes estabelecidos pelo PROCONVE P7. ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:
DIMENSÕES E PESOS ADMISSIVEIS: Distância entre eixos: 3.552 mm + 1.350mm; Comprimento total: 7.685 mm;
Largura: 2.485 mm; Altura (descarregado): 2.806 mm; PBT legal/técnico: 23.000/26.600 kg; Cap. carga +
equipamento legal/técnico: 15.830/19.430kg; CMT: 45.100 kg. MOTOR: MB OM 926 LA; Dianteiro; 06 cilindros em
linha; turbo cooler (PROCONVE P7); Combustível: Diesel; Potência: 286 cv a 2.200 rpm; Torque: 114 mkgf de 1.200 1.600 rpm; Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica; Refrigerado a água; Alternador capacidade: 28V / 80A;
Bateria: 2 x 12V/100Ah; Tensão Nominal: 24V. ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL: Capacidade: 210 (duzentos e dez)
litros; Arla 32: 35 (trinta e cinco) litros. FREIOS E SUSPENSÃO: Freio de Serviço: ar comprimido de 02 (dois) circuitos,
tambor nas rodas dianteiras e traseiras; Sistema Antitravamento das Rodas – ABS; Freio de Estacionamento: Câmara
de molas acumuladora acionada pneumaticamente; Freio Motor: Convencional + Top Brake; Suspensão dianteira: Feixe
de molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora; Suspensão traseira: Molas
trapezoidais com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. DIREÇÃO: Hidráulica original de
fábrica. TRANSMISSÃO: Manual, composta de 09 (nove) marchas à frente e 01(uma) à ré, embreagem monodisco.
RODAS E PNEUS: Rodas em aço 7,50x20”; Pneus radiais 10.00R20. ACESSÓRIOS: Tacômetro (conta-giros do motor);
limpador de para-brisa dianteiro com temporizador; indicador de nível de combustível; marcador de temperatura do
motor; tomada de 12V no painel, tapetes em borracha, protetor de lanternas traseiras em aço tipo grade de proteção,
parabarros metálicos com lameiros em borracha. Equipado com Plataforma Autosocorro. PROCEDÊNCIA: Nacional.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do pregão. LOCAL DE ENTREGA: Setor de
Áreas Isoladas Norte – SAIN, Parque Estação Biológica, Edifício Sede da Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI/DF, Asa Norte, CEP: 70.770-914, Brasília - DF. PRAZO DE ENTREGA:
90 (noventa) dias após o recebimento da Nota de Empenho. GARANTIA: 12 (doze) meses para os veículos sem limite
de quilometragem contados a partir da entrega dos mesmos. DECLARAÇÕES: Declaramos que aceitamos e
concordamos plenamente com todos os termos deste Edital e seus anexos e de que temos total conhecimento de todas
as condições neles contidas. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens. Declaramos que possuímos assistência técnica autorizada no Distrito Federal. Declaramos
que cumprimos o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal que trata da proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Art. 27, V, da Lei 8.666/1993). Declaramos que não existem fatos
superveniente e impeditivo à nossa habilitação (Art. 32, p. 2. da Lei 8.666/1993).

* 33.532.342/0001-01 NASA
CAMINHOES
LTDA

Não

Não

3

R$ 600.000,0000 R$ 1.800.000,0000 29/11/2018
18:17:25

Marca: VOLKSWAGEN
Fabricante: MAN LATIN AMERICA
Modelo / Versão: 26.280
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO novo, tração
traseira, 6x4, zero quilômetro, fabricado no ano em curso, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar
condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e espelhos retrovisores principal c/ regulagem
elétrica e aux. c/ regulagem manual, com capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de
segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista; direção hidráulica, coluna de
direção ajustável; , com 277 cv de potência a 2.300 rpm, torque líquido máximo de 1050 Nm @ 1.100 – 1700 rpm,
sistema de injeção tipo Common Rail, tecnologia EGR (redução catalítica seletiva – Não Utiliza ARLA) atendendo às
normas de emissões Proconve 7, transmissão de 16 marchas sincronizadas à frente e 02 à ré com acionamento manual
a cabo, sistema de tração 6x4; embreagem tipo monodisco a seco com revestimento orgânico, hidráulico assistido a ar;
eixo traseiro rígido em aço estampado; bloqueio de diferencial normal de série; suspensão dianteira tipo molas semielípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora, suspensão
traseira tipo eixo rígido motrizes, em tanden – Rondon (tipo Bogie), molas semi-elípticas invertidas, com ação
progressiva; trucado com 3º eixo de fabrica; direção hidráulica integral com esferas recirculantes; chassi tipo escada,
longarinas duplas, reforço em “C” superfície plana, perfil “U” constantes, rebitado e parafusado; rodas tipo aço (7.5” x
22,5”), pneus 275 / 80 R22.5; freio de serviço a ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras ABS+EBD+ATC; tipo SCame, circuitos duplo, independente, reservatórios de ar, secador de ar com filtro coalescente, freio de estacionamento
tipo câmara de molas acumuladoras, freio motor de cabeçote e válvula tipo borboleta com acionamento
eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador; sistema elétrico com tensão nominal de 24 V; tanque de
combustível com capacidade de 275 litros e de material plástico; distância entre eixos adequada a especificação do
implemento, peso bruto total (PBT) de 23.000 kg, capacidade máxima de tração de 42.000 kg; tacógrafo eletrônico;
Equipado com Plataforma Autossocorro de movimentos hidráulicos, deslizante e basculante, acabamento de alta
qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca. Plataforma hidráulica para transporte de caminhões
e/ou máquinas diversas, com capacidade de tração de até 15.000 kgf; GUINCHO AUTO SOCORRO 10M SEM ASA
DELTA; Plataforma inclinável de acionamento hidráulico com dois cilindros para basculamento; Capacidade de carga
distribuída (mínimo em 6 pontos) para até 15,0 ton (máxima); Comprimento: 10,00 m (externa); Largura: 2,60 m
(externa); Acompanham o equipamento: *Sinalizador luminoso em (LED) com dois faróis de milha; *Lanternas laterais
em LED; *Guincho Redutor hidráulico acionado por comando hidráulico com capacidade de 15,0 ton.; *Mais
informações consulte catalogo do produto; Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo),
conforme Art. 105, inciso II, do CTB e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e
emplacado, sendo o primeiro emplacamento em nome da Seagri-DF.

61.591.459/0001-00 DE NIGRIS
DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS
LTDA

Não

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz

Não

3

R$ 650.000,0000 R$ 1.950.000,0000 30/11/2018
18:45:16

Modelo / Versão: Atego 2730
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaramos que temos pleno conhecimento e atendemos todas as
exigências do edital e seus anexos. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de garantia: 12 (doze)
meses, sem limite de quilometragem. Procedência: Nacional. CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO,
novo, tração traseira, 6x4, 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, com
capacidade de transportar um motorista e dois passageiros, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento
individual e pneumático para o motorista; direção servoassistida, coluna de direção ajustável; motor a diesel, com
gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com potência nominal mínima de 245 CV, torque
mínimo de 86 Kgfm, mínimo de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração forçada à água, protetor
do cárter tipo peito de aço , embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa de mudança com o mínimo
de 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, mínimo de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos
traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios
de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes

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

Não

Não

3

R$ 700.000,0000 R$ 2.100.000,0000 02/12/2018
19:57:02

Marca: FORD CARGO 2629 6X4
Fabricante: FORD CAMINHÕES
Modelo / Versão: FORD CARGO 2629 6X4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCADO PLATAFORMA AUTOSSOCORRO, novo, tração
traseira, 6x4, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2018/2019, cabine avançada, em aço, na cor branca, com ar
condicionado original de fábrica, com acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, com 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; direção servoassistida,
coluna de direção ajustável; motor a diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação Proconve P-7, com
potência nominal de 290 CV, torque de 96,9Kgfm, de 06 (seis) cilindros verticais em linha, turbocooler, refrigeração
forçada à água, protetor do cárter tipo “peito de aço”, embreagem monodisco com acionamento servo-assistido, caixa
de mudança de 08 (oito) marchas sincronizadas a frente e 03 (tres) à ré, de 01 marcha reduzida à frente, dois eixos
traseiros tracionados (tração 6x4 truck), suspensão dianteira tipo feixe de molas parabólicas, amortecedores telescópios
de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira tipo tandem com molas semielípticas (feixe invertido) e tirantes,
rodas 20 x 7.5 polegadas em aço estampado, com anel desmontável, pneus 10.00 R20, com câmara, freios de serviço a
ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola
acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, freio adicional tipo freio motor, com
acionamento eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço; tanque de combustível com
capacidade mínima de 300 litros; protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Peso Bruto Total (PBT) de
23.000 Kg, PBTC de 42.000 Kg, capacidade de carga útil com equipamento de 15.300 Kg, distância entre eixos de
5.400 mm. Equipado com Plataforma Autossocorro de movimentos hidráulicos, deslizante e basculante, acabamento de
alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca. Plataforma hidráulica para transporte de
caminhões e/ou máquinas diversas, com capacidade de tração de até 15.300 kgf, sistema reforçado de apoio traseiro
(duas patolas hidráulicas), capacidade de carga sobre a plataforma de 15.300 Kg, dimensão padrão da plataforma de
carga: 2,6x10 m (medidas externas); guincho hidráulico afixado na parte frontal, capacidade de arrasto (içamento)
miníma de 18.000 kgf, inversor de sentido de rotação, acoplado pelo sistema hidráulico do Caminhão por mangueiras
hidráulicas de engate rápido, com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar, cabo de aço para içamento
comprimento mínimo de 30m, polido 6x19 AF Ø 5/8” (cinco oitavos de polegada), e gancho giratório em aço, caixa de
comando em chapas de aço, Caixa porta objetos, em chapas de aço, devidamente afixada no chassi, com as seguintes
dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em
latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, com o mínimo de 02
(duas) chaves em latão, suporte para transporte de forquilhas em madeiras, cunha de roda para caminhão (x2),
correntes de resgate com gancho (1x), correntes para amarração de carga com esticadores (x8 – 4/1,00m, 04/3,00m,
04 esticadores, 04 manilhas), controle remoto sem fio para guincho de cabo, destravamento pneumático do tambor do
guincho, condutores hidráulicos feitos de tubos de aço sem costura, conforme norma NBR 8476; mangueiras hidráulicas
com uma trama de aço conforme norma SAE 100R5; cilindros hidráulicos de dupla ação com válvulas de segurança do
tipo holding dupla para basculamento e retenção pilotada para o deslizamento da plataforma, escada lateral, barra
luminosa com luz de trabalho (giroflex), parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, escada
lateral, faixas refletivas (aprovadas pelo Denatran), 10 cones de sinalização-altura 700 mm, conforme Norma ABNT
15.071, suporte de cones, régua de sinalização com tomada sete polos com 25m e demais especificações exigidas pelo
CONTRAN. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco
hidráulico e triângulo; 08 (oito) cintas com catraca; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25
litros, com tampa para abastecimento e torneira, com saboneteira; rádio AM/FM, entrada USB e auto falantes
instalados. Registrador Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), conforme Art. 105, inciso II, do CTB
e Resoluções CONTRAN 14/98 e 87/99. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro
emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 700.000,0000

07.366.153/0001-04

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 650.000,0000

61.591.459/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 600.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 560.000,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 500.000,0000

28.567.438/0001-75

03/12/2018 09:31:37:863

R$ 497.000,0000

63.411.623/0021-10

03/12/2018 15:06:59:777

R$ 495.897,2200

07.366.153/0001-04

03/12/2018 15:14:26:840

R$ 519.899,0000

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:14:59:297

Desempate de Lances ME/EPP
CPF/CNPJ

Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate

08.206.867/0001-00

03/12/2018 15:56:22:243

03/12/2018 15:56:38:123

Situação do Lance

Valor do Lance

Fornecedor enviou lance R$ 422.000,0000

Eventos do Item
Evento
Proposta
desclassif. pelo
pregoeiro

Data

Observações

03/12/2018 Desclassificação da proposta de R$ 600.000,0000. Proposta em desacordo com o Edital, distância
15:03:46 entre eixos, capacidade do tanque de combustível e demais medidas da plataforma.

Aberto

03/12/2018 Item aberto.
15:04:28

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
15:04:50

Aguardando
Convocação
ME/EPP

03/12/2018
Aguardando convocação ME/EPP
15:16:23

Início do
desempate

03/12/2018
Item está em 1º desempate, aguardando lance.
15:56:22

Encerramento do
desempate

03/12/2018 Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
15:56:38 EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor de 422.000,0000

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado.
15:56:38

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA,
10:40:33 CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, pelo melhor lance de R$ 422.000,0000.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS
13:34:05 LTDA - CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - CARRO TRANSPORTE
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

07.571.856/0001-66 LS BORGES
COMERCIO,
INDUSTRIA E
SERVICOS LTDA

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

3

Valor Unit.

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 171.900,0000 R$ 515.700,0000 30/11/2018
12:06:34

Marca: MORUMBI
Fabricante: MORUMBI INDUSTRIAL LTDA
Modelo / Versão: SR PRANCHA 2E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SEMIRREBOQUE, TIPO CARRETA PRANCHA, novo, zero quilômetro, ano
de fabricação/modelo 2018 ou superior, 02 eixos, rodado duplo, sistema de freios de serviço, de emergência e de
estacionamento a ar derivado do Caminhão Trator, atendendo a Resolução Contran nº 777/93; capacidade de carga
mínima de 25 toneladas, construída em chassi com aço estrutural, por processo de solda MIG ou superior, plataforma
de carga plana, comprimento total, excluindo-se o cabeçalho (pescoço), mínimo 10,80 m e largura mínima de 3,00m,
assoalho em chapas de aço, 02 (duas) pranchas de madeira de Lei, maciça, servindo de pista das rodas do
equipamento a ser embarcado, com largura mínima de 80 cm, espessura mínima de 05 cm, dispostas
longitudinalmente e fixadas por parafusos, plataforma sobre o cabeçalho, dotada tampas laterais e frontal, móveis,
removíveis, com altura mínima de 460 mm, em chapas de aço, pintadas na mesma cor do equipamento; traseira
inclinada, antiderrapante, mínimo de 50 cm de comprimento, com 02 (duas) rampas traseiras antiderrapantes, com
acionamento por cilindros hidráulicos, comando pneumático, suspensão rebaixada, conjugada com balancins e braços
tensores articulados, com terminais em buchas de borracha, feixes de molas semielípticas, rodas 22.5 x 8.25
polegadas, aro em aço estampado, pneus 295/80 R22.5, sem câmara, sistema de articulação da mesa de atrito com
pino rei, mínimo 2", em aço cromo níquel, conforme norma NBR 5548, posicionado para Caminhão Trator 4x2 ou 6x4,
pés de apoio telescópicos para desengate com acionamento manual, com placa traseira de advertência e identificação,
cobertura em aço da rodagem, parabarros metálicos com lameiros em polipropileno ou borracha, estepe devidamente
afixado em compartimento próprio, argolas para amarração de carga, instalação elétrica em LED 24 volts, acabamento
de alta qualidade com tinta à base de poliuretano (P.U.), na cor branca, faixas refletivas, protetor de lanternas
traseiras em aço e grade de proteção; com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei. Deverão equipar o
veículo os seguintes itens: Caixa porta objetos, em chapas de a ç o , devidamente afixada no chassi, com as seguintes
dimensões mínimas: base de 500 mm, altura de 450 mm, profundidade de 500 mm, com tampa e cadeado corpo em
latão maciço, haste em aço cementado e cromado, tamanho do corpo igual ou superior a 40 mm, mínimo de 02 (duas)
chaves em latão, pá, enxada, alicate universal, estepe, chave de rodas, macaco hidráulico e triângulo; 08 (oito) cintas
com catraca; reservatório de água potável (carote) capacidade mínima de 25 litros, com tampa para abastecimento e
torneira. Equipado com guincho hidráulico afixado na parte frontal, capacidade de arrasto (içamento) mínima de
18.000 kgf, inversor de sentido de rotação, acoplado pelo sistema hidráulico do Caminhão Trator por mangueiras
hidráulicas de engate rápido, com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar, cabo de aço para içamento
comprimento mínimo de 30 m, polido 6x19 AF Ø 5/8” (seis pernas, com dezenove arames cada uma, alma de fibra e
diâmetro de cinco oitavos de polegada), e gancho giratório em aço. O semirreboque será entregue licenciado e
emplacado e apto a rodar, sendo o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.VALIDADE DA PROPOSTA: 60
(SESSENTA) DIAS.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 171.900,0000

07.571.856/0001-66

03/12/2018 09:31:37:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Aberto

03/12/2018
Item aberto.
15:04:32

Iminência de
Encerramento

03/12/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 03/12/2018 15:14:50.
15:04:50

Encerrado

03/12/2018
Item encerrado
15:34:27

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E
14:52:24 SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

04/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LS BORGES COMERCIO,
16:31:35 INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.

Aceite

05/12/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS
10:31:08 LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, pelo melhor lance de R$ 171.900,0000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

05/12/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E
11:53:13 SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

05/12/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LS BORGES COMERCIO,
11:55:16 INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66.

Habilitado

05/12/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E
13:34:05 SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66
Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Cancelado

03/12/2018 09:31:38

Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Cancelado

Data
03/12/2018 09:31:38

Observações
Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - CARRO TRANSPORTE
Não existem propostas para o item
Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado

Observações

03/12/2018 09:31:38

Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

03/12/2018
09:33:47

Srs. Licitantes. Bom dia! Desculpe o atraso que ocorreu em função de problemas com a
internet. Iniciaremos o certame com a análise das propostas. Em alguns instantes abriremos
para fase de lances.

Pregoeiro

03/12/2018
09:34:55

Srs. Licitantes. As impugnações e pedidos de esclarecimentos que foram feitas
tempestivamente não foram aceitas, portanto daremos procedimento ao certame com a
devida inserção das repostas no sistema.

Pregoeiro

03/12/2018
11:27:25

Srs. Licitantes. Iniciaremos a fase de Lances as 13h30

Pregoeiro

03/12/2018
13:34:36

Srs. Licitantes, iniciaremos a etapa de Lances. Para as Propostas Classificadas observem as
descrições que deverão ser alteradas quando do envio das propostas de acordo com o
especificado no Edital: Tacógrafo, medidas dos Pneus do Caminhão Trator, Potência do
motor no item 2 considerado erro material de digitação que terá q ser ajustado e a
Capacidade do Tanque de combustível para o Item 17.

Pregoeiro

03/12/2018
13:35:13

Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 10 minutos para os itens
de 01 a 06. Enviem suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme
Termo de Referência, contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.

Sistema

03/12/2018
13:37:08

O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5 e 6 está(ão) em iminência até 13:47 de 03/12/2018, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro

03/12/2018
13:57:07

Srs. Licitantes, já estamos na etapa de encerramento aleatório. A qualquer momento os
itens serão encerrados. Aproveitem e ofereçam seus lances finais.

Pregoeiro

03/12/2018
14:18:50

Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 10 minutos para os itens
de 07 a 12. Enviem suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme
Termo de Referência, contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.

Sistema

03/12/2018
14:20:24

O(s) Item(ns) 7, 8, 9, 10, 11 e 12 está(ão) em iminência até 14:30 de 03/12/2018, após
isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema

03/12/2018
14:37:17

O item 10 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento
de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema

03/12/2018
14:37:25

O item 9 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento
de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro

03/12/2018
15:01:35

Srs. Licitantes. Iniciaremos a etapa de lances disponibilizados por 10 minutos para os itens
de 13 a 18. Enviem suas ofertas em lances com descrição detalhada do objeto conforme
Termo de Referência, contendo o quantitativo, unidade de fornecimento e garantia.

Sistema

03/12/2018
15:04:03

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas.
Solicitamos o envio de lances.

Sistema

03/12/2018
15:04:50

O(s) Item(ns) 13, 14, 15, 16, 17 e 18 está(ão) em iminência até 15:14 de 03/12/2018, após
isso entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema

03/12/2018
15:16:23

O item 17 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento
de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema

03/12/2018
15:39:39

O item 15 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento
de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema

03/12/2018
15:42:45

O item 13 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei
Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento
de todos os itens. Mantenham-se conectados.

Sistema

03/12/2018
15:42:45

O(s) item(ns) 9, 10, 13, 15, 17 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s).
Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.

Sistema

03/12/2018
15:42:45

Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9, inferior ao lance vencedor,
até às 15:47:45 de 03/12/2018.

Sistema

03/12/2018
15:47:49

O item 9 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:47:45 de 03/12/2018. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100

Sistema

03/12/2018
15:48:05

Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10, inferior ao lance
vencedor, até às 15:53:05 de 03/12/2018.

Sistema

03/12/2018
15:49:24

O item 10 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE
VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor
de 238.300,0000

Sistema

03/12/2018
15:49:25

Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 13, inferior ao lance
vencedor, até às 15:54:25 de 03/12/2018.

Sistema

03/12/2018
15:50:40

O item 13 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE
VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor
de 292.800,0000

Sistema

03/12/2018
15:50:45

Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15, inferior ao lance
vencedor, até às 15:55:45 de 03/12/2018.

Sistema

03/12/2018
15:55:56

O item 15 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado às 15:55:45 de 03/12/2018. O tempo
expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100

Sistema

03/12/2018
15:56:22

Sr. Fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08206867000100, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá
enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 17, inferior ao lance
vencedor, até às 16:01:22 de 03/12/2018.

Sistema

03/12/2018
15:56:38

O item 17 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor ECS COMERCIO DE
VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100 enviou um lance no valor
de 422.000,0000

Sistema

03/12/2018
15:56:38

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

03/12/2018
16:16:23

Srs. Licitantes. Estamos analisando o resultado e entraremos na fase de Aceitação em
04/12/2018 as 09h00.

Pregoeiro

04/12/2018
09:00:57

Srs. Licitantes. Bom dia!! Retomamos os trabalhos na fase de aceitação. Em alguns instantes
será solicitado o envio da proposta e documentação habilitatória.

Pregoeiro

04/12/2018
09:35:01

Para DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de
análise e aceitação o envio da proposta, contendo 6 unidades da cota reservada, adequada
ao valor final, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os
quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a
documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital.

Pregoeiro

04/12/2018
09:38:08

Para DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Fornecedor. Solicito consignar em sua
proposta condição de realizar o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF com
emissão de Nota de sua empresa vencedora para este Órgão.

Sistema

04/12/2018
09:38:30

Senhor fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 13.457.330/000152, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

04/12/2018
09:42:13

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicitamos
negociar o valor do item 5 ao preço do valor estimado que é de R$ 60.900,00

16.701.716/000156

04/12/2018
09:47:19

Sr. Pregoeiro, bom dia! Solicito um prazo para avaliação do nosso departamento financeiro,
é possível?

Pregoeiro

04/12/2018
09:50:34

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. De acordo, aguardo
a resposta o mais breve possível.

Pregoeiro

04/12/2018
09:52:25

Para POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor.
Solicitamos negociar o valor do item 3 ao preço do valor estimado que é de R$ 161.591,89 e
se de acordo, incluir mais 1 (uma) unidade da cota reservada.

03.746.944/000109

04/12/2018
09:55:49

Bom Dia

03.746.944/000109

04/12/2018
09:56:28

Um momento por gentileza

Pregoeiro

04/12/2018
10:05:49

Srs. Licitantes. As propostas solicitadas deverão vir acompanhadas do Prospecto do
Fabricante contendo as características técnicas do veículo ofertado.

Pregoeiro

04/12/2018
10:06:15

Para POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor.
Estamos aguardando sua resposta.

Sistema

04/12/2018
10:09:06

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
13.457.330/0001-52, enviou o anexo para o ítem 1.

03.746.944/000109

04/12/2018
10:10:55

Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar ao valor de referência! Solicitamos a
nossa desclassificação! Obrigado!

Pregoeiro

04/12/2018
10:22:32

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - r. Fornecedor. Solicitamos negociar o
valor do item 3 ao preço do valor estimado que é de R$ 161.000,00 e se de acordo, incluir
mais 1 (uma) unidade da cota reservada.

61.591.459/000100

04/12/2018
10:28:08

Sr. Pregoeiro, bom dia! Um instante por gentileza, pois estaremos consultando nossa
Diretoria.

61.591.459/000100

04/12/2018
10:32:38

Sr. Pregoeiro, após verificação com nossa Diretoria, infelizmente não conseguimos chegar ao
valor informado de R$ 161.000,00., Sendo assim, permaneceremos em nosso preço final,
uma vez que foi nossa melhor oferta em tempo de disputa. Desde já agradecemos a
oportunidade e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem
necessários.

Pregoeiro

04/12/2018
10:41:32

Para DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIRELI - Sr. Fornecedor. Informamos que a
potência apresentada no Prospecto do Fabricante está abaixo do exigido no Edital.
Solicitamos nos informar sobre a possibilidade de fornecer veículo de mesma marca com
potência equivalente ao solicitado no Edital.

13.457.330/000152

04/12/2018
10:48:41

Sr pregoeiro, agradeço, infelizmente não atendemos a solicitação desejada e também
solicitamos desclassificação, obrigado!

Pregoeiro

04/12/2018

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicitamos sua

10:54:28

manifestação referente ao interesse em fornecer o objeto do item 1, 16 unid. mais 6 unid.
da cota reservada ao seu preço ofertado.

16.701.716/000156

04/12/2018
10:56:56

Sr. Pregoeiro, estamos de acordo em realizar o fornecimento pelo último preço ofertado.

Pregoeiro

04/12/2018
10:58:18

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Confirmado.
Aguardamos resposta quanto ao preço do item 5.

Pregoeiro

04/12/2018
11:00:22

Para DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. - Sr. Fornecedor. Solicitamos negociar o valor
unitário do item 3 ao valor estimado de R$ 161.500,00

Pregoeiro

04/12/2018
11:05:25

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos
negociar o valor do item 4 ao preço do valor estimado que é de R$ 139.240,00 e se de
acordo, incluir mais 2 (duas) unidades da cota reservada - item 22.

Pregoeiro

04/12/2018
11:18:31

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Como não
obtivemos resposta à consulta, negociaremos com o segundo colocado.

Pregoeiro

04/12/2018
11:19:33

Para POTTENCIAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr. Fornecedor.
Solicitamos negociar o valor do item 4 ao preço do valor estimado que é de R$ 139.240,00 e
se de acordo, incluir mais 2 (duas) unidades da cota reservada - item 22.

03.746.944/000109

04/12/2018
11:25:33

Sr. Pregoeiro infelizmente o valor de referencia esta muito baixo! Agradeço pela
oportunidade!

Pregoeiro

04/12/2018
11:28:56

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Aguardamos
resposta.

12.661.958/000102

04/12/2018
11:31:29

boa tarde!

12.661.958/000102

04/12/2018
11:31:47

alias bom dia!

Pregoeiro

04/12/2018
11:32:41

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Bom dia!!

12.661.958/000102

04/12/2018
11:32:57

Conseguimos atender o valor estimado para o item 4 e a cota reservada.

Pregoeiro

04/12/2018
11:35:29

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicitamos para fins
de análise e aceitação o envio da proposta e prospecto do fabricante, adequada ao valor
final, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os
quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a
documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital.

Sistema

04/12/2018
11:35:42

Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro

04/12/2018
11:38:57

Para MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de análise e
aceitação o envio da proposta e prospecto do fabricante, adequada ao valor final, item 8 no
anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo os quantitativos,
unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a documentação de
habilitação constante do item 11.1 do Edital.

Pregoeiro

04/12/2018
11:53:33

Para MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA - Aguardando resposta.

Pregoeiro

04/12/2018
12:02:49

Srs. Licitantes. Suspenderemos os trabalhos para almoço e retornaremos às 13h30min

Pregoeiro

04/12/2018
12:05:09

Para MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA - Aguardo resposta.

00.003.228/000569

04/12/2018
12:13:23

Boa tarde Senhor Pregoeiro, desculpe a demora, problema de sistema. quanto ao item 08
não tenho como confirmar o valor cotado pois foi digitado erradamente e este preço não tem
como cobrir o valor do veiculo de carga cotado com a colocação dos equipamentos solicitado
no edital, com nossas desculpas peço a desclassificação de nossa proposta para este item.

Sistema

04/12/2018
12:49:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, enviou o anexo para o ítem 4.

Pregoeiro

04/12/2018
13:31:38

Srs. Licitantes. Retornamos os trabalhos na fase de aceitação.

Sistema

04/12/2018
13:33:57

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

04/12/2018
13:39:40

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito negociar
o valor do item 16 ao valor unitário estimado de R$ 310.000,00 bem como fornecer o objeto
do item 8 de 5 unidades mais 1 unidade referente ao item 25 da Cota Reservada pelo valor
de R$ 160.000,00

07.366.153/000104

04/12/2018
13:47:31

Boa tarde Sr. Pregoeiro!

Pregoeiro

04/12/2018
13:48:05

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Boa tarde!

07.366.153/000104

04/12/2018
13:49:11

Sr. Pregoeiro, confirmo o valor unitário de R$310.000,00 para o item 16.

Pregoeiro

04/12/2018
13:51:29

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. Confirmado.
Aguardo resposta quanto a aceitação de fornecimento do item 8 com o quantitativo de 6
unidades, ao preço unitário de R$ 160.000,00

07.366.153/000104

04/12/2018
13:51:29

Sr. Pregoeiro, em questão ao item 08, solicito a minha desclassificação! Obrigado

07.366.153/000104

04/12/2018
14:01:21

Sr. Pregoeiro por motivo da Ford Caminhões ter dado aumento nos chassis no dia
03.12.2018, o nosso preço para o item 08 ficou inexequível, e por se tratar de um registro
de preço. Vimos solicitar a nossa desclassificação!

Pregoeiro

04/12/2018

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicito sua

14:07:32

manifestação quanto ao fornecimento do objeto do item 8 no quantitativo de 6 unidades,
sendo 5 da cota principal e 1 da cota reservada pelo valor sugerido de R$ 170.000,00

Pregoeiro

04/12/2018
14:16:53

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Solicitamos para fins de análise e
aceitação o envio de uma proposta dos itens vencidos e prospecto do fabricante, adequada
aos valores finais, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo
os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a
documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital

Pregoeiro

04/12/2018
14:18:55

Para MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA - Sr. Fornecedor. A proposta
deverá vir com os seguintes quantitativos contendo a soma dos itens da cota reservada:
item 9 - 5 unid item 11- 6 unid item 12- 3 unid item 14 - 3 unid item 15 - 10 unid item 16 3 unid

Sistema

04/12/2018
14:19:15

Senhor fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF:
07.366.153/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.

07.366.153/000104

04/12/2018
14:19:25

Sr. Pregoeiro, estou providenciando!

Pregoeiro

04/12/2018
14:19:41

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Aguardando
resposta.

61.591.459/000100

04/12/2018
14:22:21

Sr. Pregoeiro, boa tarde! Um instante por gentileza.

61.591.459/000100

04/12/2018
14:29:43

Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar ao valor solicitado de R$ 170.000,00
unitário, portanto, manteremos nosso preço ofertado durante a fase de lances.

Pregoeiro

04/12/2018
14:32:25

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Confirmado.

Pregoeiro

04/12/2018
14:34:45

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Licitante. Solicitamos para fins de
análise e aceitação o envio da proposta e prospecto do fabricante, adequada ao valor final,
item 8 - 6 unid. no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo
os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a
documentação de habilitação constante do item 11.1

Sistema

04/12/2018
14:34:53

Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Pregoeiro

04/12/2018
14:37:06

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Aguardo
manifestação referente a aceitação do item 5 no valor unitário estimado de R$ 60.900,00

16.701.716/000156

04/12/2018
14:40:11

Sr. Pregoeiro, estamos aguardando um posicionamento da diretoria financeira, o senhor
pode aguardar até 15:30 h? Pois a informação que dispomos é que não conseguimos ofertar
esse valor.

Pregoeiro

04/12/2018
14:41:50

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Ok. Estamos aguardando.

Pregoeiro

04/12/2018
14:46:32

Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos o
envio de uma proposta de Preços para os itens 10, 13 e 17 aos valores finais bem como a
documentação habilitatória constante do item 11.1 do Edital e demais declarações
juntamente com o Prospecto do Fabricante e comprovante de que sua empresa esta
autorizada a fazer o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

Pregoeiro

04/12/2018
14:47:53

Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. A proposta
deverá conter os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia.

Sistema

04/12/2018
14:48:14

Senhor fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08.206.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.

08.206.867/000100

04/12/2018
14:49:27

Boa tarde Sr. Pregoeiro, iremos encaminhar.

Pregoeiro

04/12/2018
14:51:08

Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos o
envio de uma proposta de Preços para o item 18 com o valor final, bem como a
documentação habilitatória constante do item 11.1 do Edital e demais declarações
juntamente com o Prospecto do Fabricante e comprovante de que sua empresa esta
autorizada a fazer o primeiro emplacamento em nome da SEAGRI-DF.

Pregoeiro

04/12/2018
14:51:23

Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. A proposta
deverá conter os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia.

Sistema

04/12/2018
14:52:24

Senhor fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
07.571.856/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.

07.571.856/000166

04/12/2018
14:54:31

Boa tarde Sr. Pregoeiro! Estaremos enviando.

07.571.856/000166

04/12/2018
14:55:21

O comprovante de autorização de emplacamento é para ser enviado em formato de
Declaração?

Pregoeiro

04/12/2018
14:58:54

Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Documento do Fabricante ou
similar que dá condição da sua empresa na condição de EPP de faturar o veículo para a
SEAGRI-DF e o devido emplacamento.

Sistema

04/12/2018
15:13:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA,
CNPJ/CPF: 07.366.153/0001-04, enviou o anexo para o ítem 9.

07.571.856/000166

04/12/2018
15:28:01

Sr. Pregoeiro sempre apresentamos o certificado como representante comercial dos
equipamentos da marca e o CAT da fabricante. Pode ser?

Pregoeiro

04/12/2018
15:35:22

Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. Se esse
documento suprir o exigido no Edital em relação ao faturamento e o devido emplacamento
do veículo em nome da SEAGRI-DF, não há impedimento. O documento supre??

Sistema

04/12/2018
15:39:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8.

07.571.856/000166

04/12/2018
15:42:06

Iremos enviar Sr. Pregoeiro.

Pregoeiro

04/12/2018
15:43:02

Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - OK. No aguardo.

Sistema

04/12/2018
15:52:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, enviou o anexo para o ítem 10.

Pregoeiro

04/12/2018
15:52:55

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Continuamos no
aguardo referente a aceitação do item 5 no valor unitário estimado de R$ 60.900,00

16.701.716/000156

04/12/2018
15:55:19

Boa tarde! Infelizmente não conseguimos ofertar o valor estimado por esta egrégia
Secretaria. Agradecemos a oportunidade e o tempo disponibilizado.

Pregoeiro

04/12/2018
15:57:59

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Ok. Agradecemos o esforço.

Pregoeiro

04/12/2018
15:58:34

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Solicitamos para fins de análise e
aceitação o envio de uma proposta dos itens vencidos e prospecto do fabricante, adequada
aos valores finais, no anexo do sistema, em conformidade com o Anexo I do Edital, contendo
os quantitativos, unidade de fornecimento, marca do produto e garantia, bem como a
documentação de habilitação constante do item 11.1 do Edital

Sistema

04/12/2018
15:59:00

Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

16.701.716/000156

04/12/2018
16:02:55

Ok, iremos providenciar o envio.

Pregoeiro

04/12/2018
16:08:04

Srs. Licitantes. Estamos analisando as Propostas e entraremos na fase de HABILITAÇÃO em
05/12/2018 as 09h00.

Sistema

04/12/2018
16:11:20

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro

04/12/2018
16:14:09

Srs. Licitantes. Retornaremos amanhã 05/12/2018 as 09h00, tenham todos uma boa tarde.

Sistema

04/12/2018
16:31:35

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, enviou o anexo para o ítem 18.

Pregoeiro

05/12/2018
09:00:49

Srs. Licitantes. Bom dia!! Retornamos os trabalhos na fase de aceitação. Estamos analisando
as Propostas.

Pregoeiro

05/12/2018
09:26:50

Para FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - Sr. Fornecedor. Gentileza corrigir a
proposta no Item 02 - para 10 unidades e potência do motor 101 cv. E no Item 06 - 06
unidades os acréscimos se referem aos itens da cota reservada dos Itens 20 e 24.

Sistema

05/12/2018
09:27:16

Senhor fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro

05/12/2018
10:26:31

Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos
correção de sua proposta do quantitativo do Item 10 que é de 10 unidades. Aguardamos
envio de documento do fabricante que capacita sua empresa a emitir a Nota Fiscal em nome
da SEAGRI-DF e realizar o 1º emplacamento, ou qualifica como autorizada.

Sistema

05/12/2018
10:27:11

Senhor fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
08.206.867/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10.

08.206.867/000100

05/12/2018
10:34:46

Bom dia Sr. Pregoeiro e toda equipe de apoio ! Nossa
nome da SEAGRI - DF e o 1º emplacamento será feito
VIGENTE. Somos autorizados pela Receita Federal e
Minas Gerais, não precisando portanto, de autorização

08.206.867/000100

05/12/2018
10:36:22

A SEAGRI - DF já adquiriu veículos fornecidos por empresa que não é uma concessionária ou
fabricante de automóveis e os veículos foram emplacados.

Pregoeiro

05/12/2018
10:37:47

Para ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Sr. Fornecedor. Gentileza
enviar proposta com o quantitativo do Item 10 alterado para 10 unidades, que se refere a 8
da Cota Principal e 2 da Cota Reservada.

Sistema

05/12/2018
10:38:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 08.206.867/0001-00, enviou o anexo para o ítem 10.

Pregoeiro

05/12/2018
10:59:41

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos
complementar documentação habilitatória: ANEXO IV Edital e Certidão de Falência e
Concordata.

Sistema

05/12/2018
10:59:57

Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro

05/12/2018
11:10:34

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos envio de
consulta a FAZENDA DO GDF e Atestado de Capacidade Técnica.

Sistema

05/12/2018
11:10:48

Senhor fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.

Pregoeiro

05/12/2018
11:10:48

Para DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - Sr. Fornecedor. Solicitamos envio de
consulta a FAZENDA DO GDF e Atestado de Capacidade Técnica.

61.591.459/000100

05/12/2018
11:13:03

Sr. Pregoeiro, bom dia! Estaremos anexando a Certidão Federal e nossos Atestados de
capacidade técnica.

Sistema

05/12/2018
11:22:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
61.591.459/0001-00, enviou o anexo para o ítem 8.

61.591.459/000100

05/12/2018
11:23:02

Sr. Pregoeiro, segue conforme vossa solicitação.

Sistema

05/12/2018
11:34:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro

05/12/2018
11:41:15

Para LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - Sr. Fornecedor. Gentileza
enviar Declaração do Anexo IV do Edital.

Sistema

05/12/2018
11:41:39

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA,
CNPJ/CPF: 12.661.958/0001-02, enviou o anexo para o ítem 4.

empresa vai emitir a Nota Fiscal em
seguindo às normas da LEGISLAÇÃO
pela Junta Comercial do Estado de
da fabricante para emitir Nota Fiscal.

07.571.856/000166

05/12/2018
11:44:21

Bom dia Sr. Pregoeiro! Estaremos enviando.

07.571.856/000166

05/12/2018
11:47:35

Sr. Pregoeiro, favor abrir o anexo para colocarmos a declaração.

Sistema

05/12/2018
11:52:31

Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.661.958/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Sistema

05/12/2018
11:53:13

Senhor fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
07.571.856/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.

Sistema

05/12/2018
11:55:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LS BORGES COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 07.571.856/0001-66, enviou o anexo para o ítem 18.

Pregoeiro

05/12/2018
12:02:09

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - O anexo foi aberto.

12.661.958/000102

05/12/2018
12:04:09

Bom dia!! Anexei a declaração e a certidão conforme solicitado, está faltando algo a mais?

Pregoeiro

05/12/2018
12:06:11

Para AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - Confirmado. Em condições de
habilitação.

Sistema

05/12/2018
12:06:55

Senhor fornecedor AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF:
12.661.958/0001-02, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo
Pregoeiro.

Pregoeiro

05/12/2018
12:08:02

Srs. Fornecedores. Encerraremos para almoço e retornaremos para habilitação às 13h30min.

Pregoeiro

05/12/2018
13:32:43

Srs. Licitantes. Retomamos os trabalhos na fase de habilitação.

Pregoeiro

05/12/2018
13:34:28

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 05/12/2018 às 13:55:00.

Pregoeiro

05/12/2018
13:58:04

Srs. Fornecedores. Concluído a Habilitação, solicitamos que os documentos enviados no
Anexo do Sistema sejam encaminhados em Originais/Autenticados de acordo com o Item
10.10 do Edital.

Eventos do Pregão
Evento
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

04/12/2018 13:33:57 Abertura de prazo para intenção de recurso
05/12/2018 13:34:28 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 05/12/2018 às 13:55:00.

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 13:58 horas do dia 05 de dezembro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial
EDILENE DIAS CERQUEIRA
Equipe de Apoio
GUSTAVO GATTO
Equipe de Apoio
VELSIO DE SOUSA MATOS
Equipe de Apoio

Voltar

