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   TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Quantidade complementar do item 3

 

PROCESSO Nº  00070-00007140/2019-76 (SEI)

PREGÃO (SRP) Nº 10/2020 - FORMA ELETRÔNICA

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM

 

O B J E TO : Registro de Preços para a eventual aquisição de Máquinas Pesadas: escavadeiras
hidráulicas, mini carregadeira, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolos
compactadores e trator de esteira para atender as demanda da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, de acordo com o detalhamento
descrito no item 3, do Termo de Referência, Anexo I.

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 10/2020-SEAGRI-DF, realizado em 11/08/2020 às 10:00 hs, que
obje vou o Registro de Preços para a eventual aquisição de Máquinas Pesadas: escavadeiras
hidráulicas, mini carregadeira, motoniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, rolos
compactadores e trator de esteira para atender as demanda da Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, de acordo com o detalhamento
descrito no item 3, do Termo de Referência, Anexo I, o Pregoeiro, Sr Natanael Félix dos Santos,
ADJUDICA, ao licitante vencedor do item 3 a quan dade de 01 (uma) unidade para complementar a
quan dade prevista no Edital que era de 3 (três) unidades e foi inserido no sistema 2 (duas) unidades.
Foi aceito pelo vencedor do item ajustar a quantidade conforme proposta enviada.

 

XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA - CNPJ Nº 14.707.364/0001-10

QUANTIDADE
PREVISTA DO

ITEM.

QUANTIDADE
OFERTADA

ADJUDICAÇÃO
COMPLEMENTAR

DESCRIÇÃO UNID QUANT
VL.

UNIT.

VL.

TOTAL

Zero Km, zero
hora, fabricada
no ano em curso;
com motor a
diesel, 4
cilindros, 4
tempos, injeção
direta e
turboalimentado,
potência bruta
de 115 Hp (86
KW),
refrigeração
forçada à água;
certificação
conforme



3 2 1

Resolução
Proconve nº 433
- MAR-I
(Máquinas
Agrícolas e
Rodoviárias-I);
peso operacional
14.000 Kg,
transmissão
hidráulica
(hidrostá ca), 2
velocidades a
frente, caçamba
com dentes,
capacidade 0,72
m³, força de
desagregação
10.105 Kgf.m,
braço de
penetração
comprimento
2.520 mm e
força de
desagregação
6.934 Kgf.m,
lança de alcance
comprimento
4.600 mm;
profundidade de
escavação 5.546
mm; material
rodante
equipado com
sapatas de 600
mm e garras
triplas, de 07
roletes inferiores
e 02 superiores
de cada lado,
largura no
exterior das
esteiras 2.590
mm; vão livre do
solo 466 mm;
sistema
hidráulico vazão
250,8 l/minuto e
pressão 320
Kgf/cm²; tanque
de combus vel
capacidade de
abastecimento
260 litros.
Cabine fechada
com ar
condicionado,
isolamento
acús co e

UND 1 329.670,00 329.670,00



sistemas de
segurança
contra
capotagem
(ROPS) e/ou de
proteção contra
queda de
objetos
(FOPS/FOGS);
assento do
operador com
suspensão
regulável de
acordo com seu
peso, descanso
de cabeça e
braços
ajustáveis, cinto
de segurança, 02
(dois) espelhos
retrovisores
externos,
controles por
joys cks e
pedais, porta-
copos, rádio
AM/FM e
entrada USB;
sistema elétrico
24 volts, faróis
de serviço
dianteiros e
traseiros, alarme
de marcha à ré e
demais itens de
segurança
obrigatórios

TOTAL 329.670,00

 

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS

Pregoeiro

 

Documento assinado eletronicamente por NATANAEL FELIX DOS SANTOS - Matr.1661701-0,
Gerente de Licitações, em 08/10/2020, às 09:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48631301 código CRC= 91F54C74.
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