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

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00003/2020

Às 10:46 horas do dia 26 de junho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ROSSI DA SILVA ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 70000045512019-18,
Pregão nº 00003/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: VEÍCULO VAN
Descrição Complementar: Veículo automotor 0 km, tipo van, ano/modelo 2019 ou superior, cor branca; 02 portas, com
porta lateral corrediça; movido a diesel; 127 cv, no mínimo; direção hidráulica; freios com sistema ABS; AIR BAG para
motorista; ar condicionado cabine original de fabrica; ar condicionado passageiros original de fabrica; rádio AM/FM com
CD/USB player, antena e 02 alto-falantes compatíveis com a potência do rádio; vidros e travas elétricas originais de
fábrica; bancos individuais reclináveis com apoio de cabeça com no mínimo 40 centímetros de largura, estrutura em aço,
três estágios de reclinação, no mínimo, espuma injetada tipo soft com molas, revestido em tecido navalhado na frente e
corvin, no mínimo, de 0,12 mm nas laterais e parte traseira; cortinas nas áreas envidraçadas dos passageiros;
retrovisores externos com regulagem interna elétrica original de fábrica; o banco do motorista deverá ter regulagem de
altura; capacidade de 15 passageiros, no mínimo, excluindo o motorista; teto com altura mínima de 2450 mm; protetor
de cárter e tapetes internos; sinal sonoro de marcha ré; plataforma auxiliar para embarque (estribo) no lado direito; de
acordo com a descrição, item 3, TR, anexo I Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 172.756,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: 5,00 %
Situação: Homologado

Adjudicado para: TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 161.499,9999 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 22/06/2020
14:04:00 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: TRIASA COMERCIO DE
VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 20.538.689/0001-10, Melhor lance: R$

161.499,9999

Homologado 26/06/2020
10:46:06
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