Consulta Ata do Pregão

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 13/2020
Às 10:05 horas do dia 03 de setembro de 2020, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA Nº 33 de 17/07/2020 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 70000064322019-91 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 13/2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículos de passeio com motor 1.0 e 1.3 para
serem utilizados pela Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal- DIPOVA e Diretoria de Sanidade
Agropecuária e Fiscalização - DISAF da Subsecretaria de Defesa Agropecuária de acordo com o detalhamento descrito no
item 3, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no
Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por
caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: VEÍCULO DE PASSEIO - tipo hatchback, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo 2020 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 70 CV (gasolina) e 72 CV (etanol) 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 semiindependente, 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, vidros com película
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 97.375,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %
Situação: Cancelado
Item: 2
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Cota principal - VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo igual ou superior ao ano de emissão da Nota de Empenho, 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 100 CV (gasolina) 104 CV (etanol), torque mínimo de 14,0 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 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, 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,
parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpad
Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 7
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 380.800,0000
Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %
Situação: Cancelado
Item: 3
Descrição: AUTOMÓVEL
Descrição Complementar: Cota principal - VEÍCULO DE PASSEIO, novo, zero quilômetro, na cor branca, ano de
fabricação/modelo igual ou superior ao ano de emissão da Nota de Empenho, 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 100 CV (gasolina) 104 CV (etanol), torque mínimo de 14,0 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 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, 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,
parabrisas traseiro dotado de lavador, braço limpad
Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do ítem 2)

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2
Valor estimado: R$ 108.800,0000
Situação: Cancelado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo Entre Lances: 2,00 %

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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Pregoeiro Oficial
GUSTAVO GATTO
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