GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Logística e Apoio Operacional
Termo de Homologação - SEAGRI/SUAG/DILOG

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico - COMPLEMENTAR
Nº 00010/2020 (SRP) - Item 03 - Complementação de Quantitativo
No dia 29 de outubro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00010/2020, referente ao
Processo nº 00070-00007140/2019-76, a Autoridade Competente, Sr(a) ROSSI DA SILVA
ARAUJO, em face a falhas ocorridas em sistema, que levaram à adjudicação em sistema do
quantitativo de apenas 2 (duas) unidades do item 03 do Pregão ao licitante vencedor, e tendo o
Pregoeiro do certame emitido Termo de Adjudicação Complementar de uma unidade a fim de
constar o quantitativo efetivamente licitado de 3 (três) unidades do equipamento,, HOMOLOGA o
resultado do certame relativamente a uma unidade do citado item, conforme indicado no quadro
Resultado de Homologação:
Item: 3
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
Descrição Complementar: Item 03 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS,
Zero Km, zero hora, fabricada no ano em curso; com motor a diesel, mínimo 4 cilindros, 4
tempos, injeção direta e turboalimentado, potência bruta mínima de 90 CV (66,19KW),
refrigeração forçada à água; certificação mínima conforme Resolução Proconve nº 433 MAR-I (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias-I); peso operacional mínimo 12.500 kg e máximo
15.800 Kg, transmissão hidráulica (hidrostática), mínimo 2 velocidades a frente, caçamba
com dentes, capacidade mínima 0,50 m³, força de desagregação mínima 8.800 Kgf.m, braço
de penetração comprimento mínimo 2.000 mm e força de desagregação mínima 5.900 Kgfm,
lança de alcance comprimento mínimo 4.500 mm; profundidade de escavação mínima 5.400
mm; material rodante equipado com sapatas de 600 mm (mínimo) e garras triplas, mínimo de
06 roletes inferiores e 01 superior de cada lado, largura máxima no exterior das esteiras
2.850 mm; vão livre do solo mínimo 408 mm; sistema hidráulico vazão mínima 200 l/minuto e
pressão mínima 300 Kgf/cm²; tanque de combustível capacidade mínima de abastecimento
200 litros. Cabine fechada com ar condicionado, isolamento acústico e sis
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 348.225,0000
Intervalo Mínimo entre Lances: 1,00 %
Situação: Adjudicado
Homologado para: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA , pelo melhor lance de R$
329.670,0000 e a quantidade de 1 Unidade Complementar, totalizando 3 unidades do
item homologadas para o fornecedor .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

Homologado em grupo da proposta. Fornecedor: XCMG BRASIL
Homologado 28/10/2020 INDUSTRIA LTDA, CNPJ/CPF: 14.707.364/0001-10, Melhor lance:
R$ 329.670,0000

ROSSI DA SILVA ARAÚJO
Subsecretário de Administração Geral
Documento assinado eletronicamente por ROSSI DA SILVA ARAÚJO - Matr.1689189-9,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 29/10/2020, às 15:57, 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.
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