SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00016/2018
Às 09:20 horas do dia 22 de outubro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº
00016/2018, referente ao Processo nº 70000101922017-68, o pregoeiro, Sr(a) NATANAEL
FELIX DOS SANTOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme
indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo
de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: VEÍCULO TIPO FURGÃO, Apresentação: veículo zero km, modelo e
ano de fabricação do ano em curso ou posterior, com primeiro registro e emplacamento em
nome do órgão solicitante, Carroceria monobloco confeccionada em aço estampado original de
fábrica; Capacidade para dois lugares incluindo o motorista, bancos com encosto de cabeça e
cintos de segurança retráteis de três pontos com regulagem de altura, ar condicionado de
fábrica, travas elétricas nas portas, sistema de alarme anti-furto e sistema de som com rádio,
CD player/MP3 original de fábrica; duas portas laterais dianteiras e acesso ao baú traseiro por
meio de porta dupla traseira ou lateral sem vidros construída em aço, Cor: branca,
Transmissão manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré, Motor: bicombustível
(Gasolina e álcool), com injeção eletrônica, potência mínima de 85cv, Direção: hidráulica ou
elétrica, Freios: a disco nas rodas dianteiras e disco ou tambor nas rodas traseiras, Capacidade
de carga igual ou superior a 600Kg, vidros com películas não reflexivas com nível de
transparência dentro do permitido pela legislação vigente, jogo de tapetes de borracha;
protetor de cárter; demais equipamentos obrigatórios.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 64.800,0000
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. , pelo melhor lance
de R$ 73.000,0000 , com valor negociado a R$ 64.800,0000 .
Eventos do Item
Evento
Adjudicado

Data
22/10/2018
09:20:50

Observações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CNPJ/CPF:
16.701.716/0001-56, Melhor lance: R$ 73.000,0000, Valor
Negociado: R$ 64.800,0000

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

